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ÖNSÖZ

Pazarlama iletişimi günümüzde, işletmelerin pazarda bir yer edinebilmek, rakiplerinden
sıyrılarak sağlam bir konum elde etmek, güçlü bir marka kimliğine sahip olmak gibi amaçlarla,
işletmeler tarafından oldukça önem verilen bir konudur. İşletmeler günümüz rekabet ortamında
hayatta kalmak ve varlıklarını devam ettirerek yüksek karlılık elde etmek istiyorlarsa, pazarı
çok iyi tanımak ve analiz etmek ve istek ve ihtiyaçlara uygun mal/hizmet üreterek bunu
tüketicilere duyurmak durumundadırlar. Zira sadece üretilen ürünlerle değil, üretilen ürünlerin
sunmuş olduğu faydaları tüketicilere duyurarak ve doğru iletişim kurarak tüketici tatmini ve
sadakati sağlanacak ve tüketicilere sunulan fayda artacaktır. Tüketicilere sunulan faydanın
artması, tüketicilerin algılamış olduğu değerin de artmasına neden olacak; bu da işletmeleri
yüksek değer sunan işlet meler sınıfına sokarak, fiyat dışı rekabet avantajı elde etmelerine neden
olacaktır. Zira tüketiciler, yüksek değer sunduğuna inandığı işletmelerin fiyat artışlarından
etkilenmeyeceklerdir.
Ancak günümüzde rekabetin artması, ikame ürünlerin fazlalığı gibi nedenlerle
tüketicilerle sağlıklı iletişim kurmak oldukça güçtür. Zira tüketiciler yoğun mesaj
bombardımanı altındadırlar. İşte bütünleşik pazarlama iletişimi tüketicilere sunulan mesajları
gerek mamul karması gerekse tutundurma mesajlarıyla tutarlı hale getirerek akılda kalmayı ve
rakiplerden farklı bir konum elde etmeyi amaçlamaktadır.
Bu kitapta öncelikle pazarlama iletişimi incelemede kullanılan temel kavramlar ele
alınmış, pazarlama iletişiminin diğer işletme unsurlarıyla ilişkisi incelenmiş; daha sonra
pazarlama iletişimini etkileyen faktörler ve pazarlama iletişimini oluşturan unsurlar her
bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar: İletişim, iletişim süreci, iletişim sürecinde yer alan
unsurlar
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Giriş
Günümüzde pazarlama iletişimi önemini giderek arttıran bir fonksiyondur. Geçmişte
sadece reklam olarak değerlendirilen pazarlama iletişimi, günümüzde tüm pazarlama ve
tutundurma fonksiyonlarının bir sistem içinde uyumlu olarak çalışmasını sağlayan bir
fonksiyondur. Ancak pazarlama iletişimini anlayabilmek için öncelikle iletişimin ne olduğunu
anlamak gerekmektedir.
Bu bölümde genel olarak iletişim, iletişim süreci modeli işlenecek ve buradan kurumsal
iletişime ulaşılacaktır. Daha sonra, bütünleşik pazarlama iletişiminin tanımı ve gelişimi,
özellikleri ve son olarak bütünleşik pazarlama iletişiminin unsurları ele alınacaktır.

6

1.1. Genel Olarak İletişim
Hayatın her alanında gerek kişilerarası, gerekse kurumlararası insan ilişkilerinde
iletişim vardır. Gerçekten de insanın karşılaştığı ve ilişki kurduğu her yer ve durumda, bir
iletişim yaşanır. Bu nedenle iletişimin ve iletişimin kurulduğu sürecin ne olduğunu bilmek
oldukça önemlidir. İletişim kısaca, “bireylerin düşüncelerini paylaşma sürecidir”. Geniş
anlamda ise iletişim; “günlük hayatta, insanların, grupların, toplumların ve diğer canlı
topluluklarının, kendi aralarındaki ilişkilerinde, bilgiyi üretme, paylaşma, anlamlandırma ve
geliştirme sürecinde kullandıkları bir vasıtadır”.
Bu süreçte bir dialoğun oluşması için, her tarafın diğerinin iletişim kurma nedenini
anlaması gerekir. Bu ayrıntılı sürecin işleyebilmesi için, bilgi akışı gereklidir. Taraflar, iletişim
süreci bilgisi ve anlayışına sahip olmakla, düşünce paylaşımı amaçlarını çok daha kolay
gerçekleştirmekte ve bir dialog kurma şansı elde etmektedirler.
Bir iletişim ortamının kurulması için üç önemli unsur bulunmaktadır. Bunlar;
-

En az iki tarafın olması

-

Bu iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulmasının amaçlanması

-

İletişimin bir süreç olması

İletişim Süreci Modeli
İletişim bir süreçtir ve bu sürecin temel unsurları şunlardır;
-

Kaynak

-

Mesaj

-

Alıcı

-

Geri besleme

-

Gürültü

İletişim sürecinde yer alan bu unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim halindedir. Bu
bilgiler ışığında süreci bir model halinde aşağıdaki gibi göstermek olasıdır.
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Gürültü

Alıcı

Kaynak
Düşünce

Kodlama

Kod Açma

Anlama

Kanal
Mesaj

Mesaj

Geri besleme
İletişimin kaynağı: Kaynak, bir mesajı veren veya gönderen, konuşarak,
yazarak, çizerek ya da herhangi bir harekette bulunarak bu işi yapan birey ya da kurumdur.
Kaynak, bilgiyi verendir. Bu bir kitap yazarı, gazete yazarı, televizyonda haberin sunucusu ya
da yüz yüze iletişimde bir insan kaynak olabilir.
Mesaj: Mesaj hem alıcının hem de iletişim kaynağının (gönderen) anlamını
algıladığı sinyal veya sembollerdir. Mesaj, iletişimin konusudur. Mesaj, bilginin içeriği, bir
başka deyişle ürünün kendisidir. Bir yerde iletilmek istenen bilgi ve fikir mesajı oluşturur.
Kodlama; ise aktarılmak istenen mesajın sembolik bir biçimde transfer edilmesidir.
Alıcı: Bir mesajı alan ya da dinleyen, izleyen, okuyan kişi ya da bir grubun üyesi
alıcı olabilir. Alıcı, aynı zamanda mesajın muhatabıdır. Televizyonda haber dinleyen bir kişi,
gazetede köşe yazısı okuyan bir okuyucu ya da bir kitap okuyucusu alıcı olarak gösterilebilir.
Gönderilen mesajın veya bilginin alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, alıcıya ulaştı ise etkisinin ne
olduğunun saptanmasında alıcının ortaya koyduğu tepki, temel göstergedir.
Alıcı kod açma eylemi ile sembolleri yeniden düşünceye dönüştürür. Dolayısıyla kod
açma; alıcının mesajı anlamak için mesajın sembolik biçimine bir anlam vermesidir.
Geri besleme: Geribesleme, göndericinin iletişim kurmaya çalıştığı alıcının
tepkisidir. Geribesleme alıcının mesajı doğru olarak yorumlayıp yorumlamadığını kaynağın
öğrenmesine olanak sağlar. İletişimin yapısına bağlı olarak gönderici, iletişimin etkinliğini
ölçmek için geribeslemeyi gözden geçirir. Eğer etkili bir iletişim varsa, alıcı mesajı doğru
şekilde yorumlar. Eğer etkili bir iletişim yoksa alıcı mesajı yanlış yorumlar. Geri besleme işte
bu sonucu ortaya çıkarması bakımından önemli bir unsurdur.
Araç: İletişim aracı ya da kanalı, mesajın gönderilmesinde ya da iletilmesinde
kullanılan araç veya kanaldır. Kitle iletişim sürecinde araç ya da kanal medya olarak
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adlandırdığımız radyo, televizyon, gazete, sinema, hatta günümüzde olduğu gibi sanal iletişim
ortamı olarak bilinen bilgisayar olabilir. Ancak araç kullanılarak yapılan her iletişim de kitle
iletişimi değildir. Örneğin, telefonla yapılan iletişim de aracılı iletişimdir ama kitle iletişimi
değildir. Aynı şekilde mektup ya da elektronik posta yoluyla gerçekleştirilen iletişim de aracılı
iletişimdir, ancak kitle iletişim değildir. O halde araç kullanılarak gerçekleştirilen iletişimi
aracılı ya da dolaylı iletişim olarak adlandırırken, bunu da kendi içinde kitlesel iletişim ve
kitlesel olmayan iletişim olmak üzere ikiye ayırmak gerekmektedir.
Gürültü: Mesajın hedef tarafından kaynağın istediği şekilde alınmamasına yola
açan fiziksel, fizyolojik, psikolojik faktörler gürültü olarak nitelendirilir. Üç tür gürültüden söz
etmek olanaklıdır. Bunlardan ilki çevresel faktörlerdir ve uzaklık, dikkat dağıtıcı gürültü,
görüntü gibi unsurları içerir. İkinci gürültü ise kişisel niteliktedir; algılama, dikkat ve ilgi
düşüklüğü gibi konuları içerir. Son gürültü türü, daha çok tecrübe ve bilgi eksikliğinden
kaynaklanan sembolik sistemin sınırlamalarından doğar.
ALGILAMA
•
İnsanların
anlamlandırmalarıdır.
•

beş

duyu

organı

vasıtasıyla

çevreyi

kendileri

için

Her bireyin kendine özgü yaşantı ve bilgilerine dayalı bir deneyim alanı vardır.

•
İletişim sürecinde bir sözcüğün anlaşılması için gönderici ve alıcının bu sözcüğe
aynı anlamı vermesi gerekir.
•
Aynı anlamı sağlayan şey gönderici ve alıcının ortak deneyim alanlarıdır.
İletişimde ortak deneyim alanı içine girmeyen iletilerin algılanması zor olmaktadır.
Başarılı bir iletişimi gerçekleştirmek için, mesajın alıcı tarafından rahatlıkla
anlaşılabilecek biçimde oluşturulması gerekir. Bu da, kaynak, alıcı hakkında ne kadar çok
bilgiye sahipse o kadar başarılı mesaj oluşturulabileceği anlamına gelmektedir. Alıcı, kendine
ulaşan mesajlara yaşamış olduğu deneyimler, tutumları, tercihleri ve algılamaları ile anlam
vermeye çalışır.
Bu nedenle, kaynak mesajı kodlarken bu faktörleri gözönünde
bulundurmalıdır. Alıcı ile kaynağın “ortak deneyim” alanı olarak açıklanan kavramın varlığı
hakkında bilgi sahibi olmak zorunludur. Aşağıdaki şekilde ortak deneyim alanı gösterilmiştir.
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Kaynağın

Alıcının kod

kodlamada

açmada

ve kanal

bilgi ve

seçimindeki

deneyim

bilgi ve deneyim alanı

alanı

Kaynağın ve alıcının paylaştığı ortak deneyim alanı ne denli büyük olursa, iletişim o
kadar başarılı olacaktır. Ortak deneyim alanı küçüldükçe iletişim ya hiç olmayacak ya da
etkisini yitirecektir. Bu yüzden, sembollerin mesajı gönderen kaynak kadar, mesajın alıcısı
tarafından da bilinen semboller olması gerekmektedir.

1.2. İletişim Türleri
İletişim, nitelikleri bakımından "yüz yüze iletişim" ve "yüz yüze olmayan iletişim"
şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmayı da kendi içinde ayrıca sınıflandırmak
mümkündür.


Yüz Yüze İletişim

- Sözlü iletişim: Yazılmış veya yazılmamış kelimelerin söylenmesiyle kurulan
iletişimdir. Kişiler arası ilişkide sözlü iletişim ses ve kulağa dayanan iletişimdir. Söz, ilişkinin
kurulması ve yürütülmesi için bir araçtır. Sözle (emir vererek veya alarak, isteyerek, rica
ederek,
susarak,
bağırarak,
sertçe
vs.)
ilişki
anlamlandırılır.
- Sözsüz iletişim: Konuşulan sözü içermeyen ifade, bilgi verme veya davranış olarak
tanımlanır, örnek olarak jestler, yüz ifadeleri, giyiniş, duruş ve ses tanı ile anlatım veya anlam
çıkarmadır. Dolayısıyla sözsüz iletişim, bir ilişkinin söz kullanmadan başlatılması, kurulması
ve yürütülmesidir.


Yüz Yüze Olmayan İletişim

Uzaktan haberleşmede, bilgi ve deneyimleri zaman içinde biriktirmede sözlü iletişime
göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni, mağara resimlerine dayanır. Yazılı
iletişim; mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, basın bildirileri ile el yazısı, basılı notlar ve
bilgisayar ağı gibi elektronik ortamla gönderilen çeşitli yazılan içerir.
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Yukarıdaki sınıflandırmanın yanı sıra bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişim beşe
ayrılır.


Kişinin Kendisi ile İletişimi (İçsel İletişim)

Kişinin kendi başına yaşamının her anında ve her mekânda yaptığı iletişimdir. Kişi
kendisi ile iletişim yaparken düşünür; kendisiyle ve başkalarıyla konuşur.


Kişiler Arası İletişim

İki kişi arasında genellikle yüz yüze ilişki şeklinde gerçekleşen iletişimdir. Bu iletişim
ya fiziksel olarak aynı ortamı paylaşın iki kişinin iletişimi biçiminde gerçekleşir (yüz yüze
iletişim) ya da farklı ortamlardaki kişiler arasında herhangi bir iletişim aracı ile gerçekleşir.


Grup iletişimi

Kişiler arası iletişimin en önemli yanını grup iletişimi oluşturur. Grup iletişimi iki veya
daha fazla kişinin birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir iletişim şeklidir.


Kitle iletişimi

Tek bir kaynak aracılığı ile çok sayıda insanla iletişim kurma yeteneği olarak
tanımlanabilir. Kaynak ile hedef kitle arasındaki kanallara ise “kitle iletişim araçları” denir
(gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, video ve yeni iletişim teknolojileri vs.). Kitle
iletişimini etkileyen bazı faktörler vardır.Bu faktörler;


Nitelikli kadronun bulunmaması ya da eksikliği,



Teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaması,



Ekonomik sorunlar,



Kamuoyunun beklentilerine uygun programların yapılamaması,



Yasal sınırlılıkların olması vb. olarak sıralanabilir.



Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimde ise kaynak konumunda kurumlar bulunurken hedef konumda
kurum ve kişiler bulunmaktadır. Kişilerin kaynak konumunda bulunduğu, hedefin ise kurumlar
olduğu iletişim türünü de, iletişimin çift yönlü bir süreç olmasından ötürü yine kurumsal
iletişim içinde değerlendirmek mümkündür.

1.3. Tutundurma (Pazarlama İletişimi)
Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı
işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli,
programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir. Genel tutundurma
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amaçları şöyle sıralanabilir;


Satışı kolaylaştırmak



Daha çok satın almayı teşvik



Hatırlanmayı sağlamak



İlk tercih edilen olmak



Bağlılık oluşturmak



Olumlu tutum geliştirmek

Tutundurmanın Amacı (AIDA) Modeli
İşletmelerce yürütülen pazarlama faaliyetlerinde, özellikle tutundurma çalışmalarından
tüketicilerin ne şekilde etkilendiklerine yönelik birçok model geliştirilmiştir. Bunlardan en
popüler olanı AIDA Modeli (Etkiler Hiyerarşisi) dir.1925’te E.K.Strong tarafından
geliştirilmiştir. Tüketiciyi etkileme sürecini bir takım aşamalarla göstermiştir.


Attention : Dikkat



Interest : İlgi



Desire : İstek



Action : Harekete geçirme

Dikkat Çekme: İşletme öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak, onu
mamulünden haberdar ederek dikkatini çekecektir.
İlgi Uyandırma: Malın varlığından haberdar olan tüketicinin o mala ilgi göstermesi
sağlanacaktır.
İstek Uyandırma: İlgi olumlu yöne çekilerek, değerlendirme, malı satın alma isteğine
dönüştürülecektir.
Harekete Geçirme: Satın alam isteğinin satın alma işletmenine dönüşmesi ile satış
gerçekleşecektir.
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Tutundurma ile talebin değiştirilmesi

Tutundurma ile hem talep eğrisi sağa doğru kaydırılmakta, hem de talebin fiyat
elastikiyeti ile oynanarak tüketicinin istenen tutumu göstermesi sağlanmaktadır (Şekli analiz
ediniz).
Tutundurmanın günümüzde önem kazanmasının nedenleri
Tutundurmanın günümüzde çok önemli bir pazarlama karması unsuru olmasının
nedenleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;


Üreticiler ile tüketiciler arasındaki fiziksel mesafe artmaktadır



Gelir artışı sonucu pazar büyümektedir



Nüfus artışı sonucu tüketici sayısı artmaktadır



İkame mallarının çoğalmasıyla rekabet artmaktadır



Aracı kurumların sayısı artmakta ve dağıtım kanalları genişlemektedir



Tüketici istek ve ihtiyaçları değişmektedir.
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Ürün Hayat Eğrisi Dönemleri İtibariyle Tutundurma Amaçları ve Çabaları

Giriş

Büyüme

Olgunluk

Düşüş

Ürün Hayat
Eğrisi
Dönemleri

Tutundurma
Amacı

Tutundurma
Çabaları

Bilgilendirmek

İkna etmek

Hatırlatmak

Uygun iletişim
araçlarında
duyurum

Aracılara yönelik
kişisel satış
çabaları

Hatırlatıcı ve
marka bağlılığına
yönelik reklam

Ürünü tanıtıcı
reklam

Ayırt edici
reklam

Tüketicilere
iskonto ve kuponlar

Aracılara yönelik
tanıtım ziyaretleri

Ürün tanıtım
hediyeleri

Aracılara yönelik
iskonto ve satış
destekleri

Azalan
reklamlar

Örnek ürün

Yukarıda ürün hayat eğrisi
dönemleri itibarı ile tutundurma amaçları ve çabaları ele alınmaktadır.
dağıtımları

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

1.3.1. Tanımı ve Gelişimi
Kurumsal iletişimin çalışma alanlarından biri olan pazarlama iletişimi, pazarlama amaç
ve hedeflerine ulaşmayı sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bütünleşik pazarlama
iletişiminin en önemli özelliği, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, doğrudan pazarlama ve
halkla ilişkilerden oluşan tutundurma karmasında tek sesliliği, ortak amaca ulaşmayı sağlamaya
yönelik bir planlama içinde olması ve pazarlama karmasınının diğer tüm unsurları ile
koordinasyonun sağlamasıdır.
Amerikan Reklam Ajansları Birliğinin tanımına göre bütünleşik pazarlama iletişimi,
reklam, kişisel satış, doğrudan pazarlama, satış geliştirme ve halkla ilişkiler iletişim
birimlerinin stratejik rollerini değerlendiren ve tüm bu disiplinleri açıklık, tutarlılık ve en
yüksek iletişim etkisi sağlamak üzere birleştiren kapsamlı bir plandır.
Bu iletişim çalışmasınının programında tek sesliliği sağlayacak mesajlar, amaca, mesaja
ve hedef kitlenin özelliğine uygun kanallar ile en uygun zamanda hedef kitleye iletilir. Kanallar
ve mesajlar arasındaki tutarlılık ve işbirliğinin yarattığı sinerji sonucunda iletişim faaliyetleri
daha etkili ve verimli olur.
Bütünleşik pazarlama anlayışının tarihsel gelişimi esasen pazarlamanın tarihsel
gelişimindeki bir takım evrelere bağlıdır; bu nedenle, pazarlamanın tarihsel gelişimini gözden
geçirmek yararlı olacaktır. Pazarlamanın tarihsel gelişimi üretim aşaması ile başlamaktadır.

14

- Üretim anlayışı: 1800’lü yılların sonundan 1929-1933 arasında devam eden büyük
ekonomik krize kadar devam eden bir süreçtir. Bu sürecin temel anlayışı “ne üretirsem onu
satarım”dır. Zira bu dönemde kitle üretim, seri üretim tekniklerinin olmaması nedeniyle,
genellikle arz talepten fazladır. Bu dönemin çehresini Henry Ford (T modeli) geliştirdiği seri
üretim teknikleriyle değiştirmiş ve yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır.
- Satış anlayışı: 1935-1950’ler arasında devam eden bir süreç olup, özellikle I.
Dünya savaşından sonra hızla sanayileşen ülkelerde kitlesel üretimin gerçekleşmesi ile birlikte
üretimin değil, üretileni satmanın bir sorun olduğu dönemin anlayışıdır. Bu dönemin temel
anlayışı “ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” le özetlenebilecek ve satış
yapabilmek için her türlü aldatıcı ve yanıltıcı tutundurma tekniklerinin kullanıldığı anlayıştır.
Klasik pazarlama anlayışı olarak adlandırılabilecek bu dönemde, tek pazarlama iletişimi olarak
reklamlar kullanılmıştır. Yine bu dönemde kitlesel üretim yapılıp bütün tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarının aynı olduğu ve benzer satın alma özellikleri gösterdikleri varsayılmıştır.
Üreticilerin kontrolünde ve yönetiminde yürütülen bu anlayışta üreticilerin, istediği malı,
istediği yerde ve istediği koşullarda üretip istediği fiyattan satması söz konusudur.
- Pazarlama anlayışı: 1970’lerden itibaren işletmeler yoğun rekabet ortamından
sıyrılıp bir adım öne çıkabilmek için ürün çeşitlendirmeleri ve Pazar bölümlendirme stratejileri
uygulamaya başlamışlardır. 1980’lerden itibaren de Pazar bölümlerinin küçülmesi ve her bir
bölüm için farklı pazarlama plan ve karması geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Buna bağlı
olarak da farklı iletişim planları yapılmaya başlanmıştır. Kısaca, tüketiciyi tatmin ederek kar
sağlama anlayışı olan “pazarlama anlayışı” ortaya çıkmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimine
temel teşkil edecek prensiplerin uygulanmaya başlandığı bu yeni pazarlama anlayışında
işletmeler, müşterileri tüm faaliyetlerinin odak noktasına koymuşlar ve pazarlama sistemine
iletişim olgusunu dâhil etmişlerdir. Böylelikle tutundurma metotlarını ve tüm pazarlama
karması unsurlarını ayrı ayrı kullanmak yerine, pazarlama yönetiminin tüm bunları birbiriyle
bağlantılı olarak kullanması anlayışı ortaya çıkmış. Bu anlayış bütünleşik pazarlama iletişimi
olarak adlandırılmıştır. BPİ kavramında, yönetici, pazarlama karması unsurları ve pazarlama
iletişimi faaliyetlerinden her birini tek tek, yer yer tüketicinin zihnini karıştıracak şekilde değil;
birbirlerinin etkisini destekleyecek, güçlendirecek şekilde, koordineli ve uyumlu mesajlar
olarak vermek durumundadır. Diğer bir değişle, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtımın da
iletişim etkilerinin olması; tüm pazarlama karması unsurlarının iletişim etkilerinin,
tutundurmayı destekleyerek güçlendirmesidir.

1.3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri
Bütünleşik pazarlama iletişimini klasik yaklaşımlardan ayıran pek çok özellik
bulunmaktadır. Bu özelliklerden başlıcaları şunlardır;
- Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında bütün iletişim araçlarının
pazarlama karması ile bütünleşmesi ve planlanmasının esas olması: Klasik yaklaşımlarda
pazarlama karması elemanları tanıtım ve tutundurma çabalarından bağımsız olarak
planlanırken, bütünleşik yaklaşım, işletmeye genel bir perspektiften bakarak alınacak bütün
kararların birbirlerini destekler şekilde oluşturulmasını sağlar.
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- Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamı ile kullanılması: Bütünleşik
pazarlama iletişiminin uygulamaya aktarılması ile başlamıştır. Özellikle veri tabanı oluşturma
ve birebir pazarlama teknolojilerin kullanılması ile mümkün olabilmiştir.
- Tüketici ve müşterilere odaklanma: Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı
marka farkındalıkları yaratma ve tekrar eden satın alma davranışlarının oluşturulmasını
amaçlamaktadır. Tüketicilerden müşteri yaratma süreci, markanın ve kurumsal itibarın
bütünleştirilmesi ile başarılmaktadır.
- Ölçülebilir olma: Bütünleşik pazarlama iletişimi ilk kez net veriler ile ölçümleme
yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Kurumsal hedeflerin ve amaçların tanımlandığı bu yeni
yaklaşımda pazarlama iletişimi alanına uygulanacak olan bütün aktivitelerin aynı hedef ve
amaçlar doğrultusundaki başarıları da test edilebilmektedir. Klasik pazarlama iletişimi
yaklaşımında ise yalnızca reklamın satın almaya etkisi ya da halkla ilişkiler faaliyetinin
medyada yarattığı etkilerin ölçümlenmesi yapılabilirken, aynı çalışmaların tüketiciler
üzerindeki doğrudan etkilerini ve kurumsal bilinirliğe olan katkısını göz ardı etme riskleri
vardır.
- İnteraktif bir iletişim süreci oluşturması: Bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımında tüketiciler pazarlama iletişimi yaklaşımında tüketiciler pazarlama planlarının
merkezinde yer almaktadır. Bu süreçte tüketiciler aktif taraflar olarak karşılıklı ve çift yönlü bir
etkileşim içinde bulunmaktadırlar.
- Veritabanı bazında planlama ve uygulama: Bütünleşik pazarlama iletişiminde
bütün pazar bölümleri ve tüketici gruplarının satın alma alışkanlıkları, marka ve kurumsal
kimliğe yönelik davranış ve tutumları, demografik, sosyolojik, psikolojik ve coğrafi özellikleri
tanımlanmakta ve oluşturulacak stratejiler bu veriler temel alınarak geliştirilmektedir.
- İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru planlama: Bütünleşik pazarlama
iletişiminde bütün stratejik kararlar pazar odaklı olarak ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına
göre oluşturulmaktadır. İşletme tarafından alınan bütün kararların tüketiciler için bir anlam
taşıması, işletmeyi üretim odaklı olmaktan çıkarıp müşteri odaklı bir yapıya büründürmektedir.
- Sıfır bazlı planlama: Bütünleşik pazarlama iletişimi kararları oluşturulurken bir
önceki yıla ait verilerden ve bütçelerden çok, planların uygulanacağı döneme ait kurumsal hedef
ve amaçlara göre bütçeler ve planlar oluşturulmaktadır.

1.3.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Unsurları
- Kişisel Satış: Satış yapmak amacıyla bir ya da daha fazla potansiyel alıcıyla
karşılıklı olarak konuşmak, görüşmek ve bir sonuca ulaşmaktır. Kişisel satış birçok şekilde
olabilir; perakende satış, satış gezileriyle satış gibi. Kişisel satış, bir yönüyle işletmenin dağıtım
kanalarının bir yanını da oluşturmaktadır ve başlıca özellikleri şunlardır;
-

Kişisel karşılaşma.
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-

Dostluk ilişkileri geliştirme

-

Dinleme ve cevap verme zorunluluğu olması

-

Satışçıların gerekli bilgileri toplaması

- Reklam: Reklam, malların, hizmetlerin ve fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır.
Reklam mesajı genellikle kitle iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılır. Reklamın başlıca
özellikleri şunlardır;
-

Geniş kitlelere yönelik olma

-

Tekrarlanabilme ve her yana yayılabilme

-

Anlamlı ve etkili bir biçimde sunulabilme

-

Kişisel olmama

- Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler, işletme ve çevresi arasında iyi ilişkiler
geliştirilmesi ve sürdürülmesi faaliyetidir. Pazarlama halkla ilişkiler ya da eski adıyla tanıtma
ise, halkla ilişkilerin bir kısmı olarak, karşılığında genellikle bir ücret ödemeden, radyo, TV ve
diğer basın-yayın araçlarında, işletmeler, yöneticiler veya mamuller hakkında yayınlanan, ticari
haber, röportaj, resim vb. şekillerdeki tanıtıcı çalışmalardır.
- Satış Geliştirme: Satış geliştirme, kişisel satış, reklam ve tanıtma çabaları dışında
kalan, genellikle sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler vb.
devamlılığı olmayan diğer satış çabalarıdır. Satış geliştirme tek başına kullanılabilirse de,
çoğunlukla başka bir tutundurma çabası ile birlikte yürütülür. Bu yüzden yardımcı tutundurma
veya özel satış çabaları diye de adlandırılır. Çok çeşitli olduklarından ortak özellikleri azdır.
Bunlar:
-

Genellikle dikkat çekme ve etkili olma.

-

Uygulama ve denetleme kolaylığı

-

Malın değerini küçültme

- Doğrudan Pazarlama: Doğrudan pazarlama, özenle hedef olarak seçilmiş spesifik
bireysel tüketicilerle, hemen sonucunu almak üzere telefon, faks, elektronik posta veya diğer
yollardan direkt olarak iletişim kurulmasıdır. Doğrudan pazarlamanın özellikleri şunlardır:
-

Genel ya da herkese yönelik olmaması

-

Hızla yapılması

-

Mesajın bireysel müşteriler için özel olarak hazırlanması
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-

İnteraktif olması
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Bir iletişim ortamının kurulmasında hangisi gerekli değildir?
a) En az iki tarafın olması
b) Bu iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulmasının amaçlanması
c) İletişimin bir süreç olması
d) İki tarafın da ortak düşünmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer almaz?
a)

Kaynak

b)

Mesaj

c)

Gürültü

d)

Düşünce

3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?
a) İnteraktif olması
b) Genel ya da herkese yönelik olmaması
c) Malın değerini küçültme
d) Hızla yapılması
4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından biri değildir?
a) Fiyat
b) Dağıtım
c) Mamul
d) Müşteri
5) Reklamın özellikleri nelerdir?
6) Kişisel satışın özellikleri nelerdir?
7) Bütünleşik pazarlama iletişiminin özellikleri nelerdir?
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8) Alıcı ile kaynağın “ortak deneyim” alanı ne kadar küçükse iletişim o kadar etkili
olacaktır. ( )
9) Bütünleşik pazarlama iletişimi, reklam, kişisel satış, doğrudan pazarlama, satış
geliştirme ve halkla ilişkiler iletişim birimlerinin stratejik rollerini değerlendiren ve tüm bu
disiplinleri açıklık, tutarlılık ve en yüksek iletişim etkisi sağlamak üzere birleştiren kapsamlı
bir plandır. ( )
10) Bütünleşik pazarlama iletişimi, tek taraflı bir iletişim sürecidir ( )

Cevap anahtarı:
1. d
2. d
3. c
4. d
8. d
9. d
10. y
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2. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı
2.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri
2.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Gelişme Nedenleri
2.4. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları
2.5. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Karşılaşılan Engeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar: Bütünleşik pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama
iletişimi unsurları
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Giriş
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2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı
1990’lı yıllarda başlayan ve sonrasında yaşanan başta iletişim olmak üzere teknoloji
alanındaki gelişmeler, küreselleşme olgusunun gelişmesinde ve tüm dünyaya yayılmasında çok
önemli bir rol üstlenmiştir. Bu önemli değişim işletmelerin, pazarla ilgili olan tek fonksiyonu
olan, pazarlama (özellikle pazarlama iletişimi) üzerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.
Öyle ki, tüketicileri etkilemek için oluşturulan pazarlama iletişimi araçlarının (her biri
ayrı bir mesaj vererek tüketicilerin zihnini karıştıran mesajlar yerine); stratejik koordinasyonu
ve uyumu, yoğun rekabet ortamında tüketici zihninde yer almaya çalışan işletmeler için hayati
hale gelmiş ve kritik önem kazanmıştır. Bu değişimin en önemli nedeni, birbirinden çok da
farklı olmayan “yeni” ürünlerin pazara sunulduğu bir ortamda her bir işletmenin kendi mesajını
geliştirmesi ve tüketicilerin yoğun mesaj bombardımanı altında kalarak, aslında birçok mesajı
neredeyse duyamaz hale gelmeleridir.
İletişim teknolojilerinde yaşanan bu önemli değişim, pazarlama iletişimi
faaliyetlerinden beklentilerin daha da artmasına yol açmış ve daha verimli bir iletişim için
pazarlama iletişimi elemanlarının bir bütün içinde çalışması gerekliliğini, yani "bütünleşik
pazarlama iletişimi (BPİ)" kavramını ortaya çıkarmıştır. BPİ kavramı, iletişim teknolojilerinin
hızla geliştiği, kitlesel ve bireysel iletişim imkânlarının olağanüstü derecede arttığı bir dönemde
pazarlama iletişimi çalışmalarının daha etkin ve daha planlı bir şekilde uygulanması ihtiyacının
doğal neticesi olarak, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
Amerikan Reklam Ajansları Birliğine göre bütünleşik pazarlama iletişimi: “Reklam,
halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik
rollerini değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu yöntemleri açık tutan; tutarlı,
en üst düzeyde iletişim etkisi yaratmak için bu disiplinleri birleştiren kapsamlı bir pazarlama
iletişimi planlama konseptidir.
Diğer bir tanıma göre BPİ; “Organizasyonların ürettiği mal ya da hizmetler ile ilgili
alınacak her kararın, müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu
düşünerek alınması ve bu farklı kararlarının bir disiplin içinde bütünleştirilerek, stratejik bir
yaklaşım ile planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir.”
Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı, pazarlamaya ayrı bir boyut getirmiştir.
Pazarlama içinde, iletişimi ana girdi ve çıktı olarak kabul eden bu yeni yaklaşımda;
organizasyonunun farkında olarak ya da farkında olmadan ürettiği tüm mesajların,
organizasyonun belirlenen ve ölçülebilen Pazar ve pazarlama iletişimi amaçlarını
gerçekleştirmek için stratejik olarak planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Bütünleşik
pazarlama iletişimi hem bir süreç, hem de bir konsepttir;

Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve iletişimi
yönetsel anlamda kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Bir konsepttir, çünkü pazarda üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı
pazarlama iletişimi faaliyetlerinin, pazarlama karması ile bütünlük sağlayacak genel bir sinerji
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sağlamaktadır.

2.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri
Bütünleşik pazarlama iletişimini klasik yaklaşımlardan ayıran pek çok özellik
bulunmaktadır. Bu özelliklerden başlıcaları şunlardır;

Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında, bütün iletişim araçlarının
pazarlama karması ile bütünleşmesi esas alınmıştır: Klasik yaklaşımlarda pazarlama karması
elemanları, tanıtım ve tutundurma çabalarından bağımsız olarak planlanırken, bütünleşik
yaklaşım, işletmeye genel bir perspektiften bakarak alınacak bütün kararların birbirlerini
destekler şekilde oluşturulmasını sağlar.

Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamı ile kullanılması: Bütünleşik
pazarlama iletişiminin uygulamaya aktarılması ile başlamıştır. Özellikle veri tabanı oluşturma
ve birebir pazarlama teknolojilerin kullanılması ile mümkün olabilmiştir.

Tüketici ve müşterilere odaklanma: Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı
marka farkındalıkları yaratma ve tekrar eden satın alma davranışlarının oluşturulmasını
amaçlamaktadır. Tüketicilerden müşteri yaratma süreci, markanın ve kurumsal itibarın
bütünleştirilmesi ile başarılmaktadır.

Ölçülebilir olma: Bütünleşik pazarlama iletişimi ilk kez net veriler ile
ölçümleme yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Kurumsal hedeflerin ve amaçların tanımlandığı
bu yeni yaklaşımda pazarlama iletişimi alanına uygulanacak olan bütün aktivitelerin aynı hedef
ve amaçlar doğrultusundaki başarıları da test edilebilmektedir. Klasik pazarlama iletişimi
yaklaşımında ise yalnızca reklamın satın almaya etkisi ya da halkla ilişkiler faaliyetinin
medyada yarattığı etkilerin ölçümlenmesi yapılabilirken, aynı çalışmaların tüketiciler
üzerindeki doğrudan etkilerini ve kurumsal bilinirliğe olan katkısını göz ardı etme riskleri
vardır.

İnteraktif bir iletişim süreci oluşturması: Bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımında tüketiciler pazarlama iletişimi yaklaşımında tüketiciler pazarlama planlarının
merkezinde yer almaktadır. Bu süreçte tüketiciler aktif taraflar olarak karşılıklı ve çift yönlü bir
etkileşim içinde bulunmaktadırlar.

Veri tabanı bazında planlama ve uygulama: Bütünleşik pazarlama iletişiminde
bütün pazar bölümleri ve tüketici gruplarının satın alma alışkanlıkları, marka ve kurumsal
kimliğe yönelik davranış ve tutumları, demografik, sosyolojik, psikolojik ve coğrafi özellikleri
tanımlanmakta ve oluşturulacak stratejiler bu veriler temel alınarak geliştirilmektedir.

İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru planlama: Bütünleşik pazarlama
iletişiminde bütün stratejik kararlar pazar odaklı olarak ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına
göre oluşturulmaktadır. İşletme tarafından alınan bütün kararların tüketiciler için bir anlam
taşıması, işletmeyi üretim odaklı olmaktan çıkarıp müşteri odaklı bir yapıya büründürmektedir.
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Sıfır bazlı planlama: Bütünleşik pazarlama iletişimi kararları oluşturulurken bir
önceki yıla ait verilerden ve bütçelerden çok, planların uygulanacağı döneme ait kurumsal hedef
ve amaçlara göre bütçeler ve planlar oluşturulmaktadır.

2.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Gelişme Nedenleri

Reklam ajanslarında görülen yapısal değişimler: Birçok reklam ajansı hala kitle
iletişim araçlarını kullanırken, tüketici odaklı, çift yönlü iletişime dayalı, alternatif medyayı
reklamlar için etkin olarak değerlendirebilen ajanslar gittikçe artan bir popülariteye sahip
olmaktadır.

Reklam verenlerde ve dağıtım kanallarında görülen yapısal değişimler:
Pazardaki güç dengeleri uzun yıllar kitlesel pazarlama anlayışı ile ayakta duran üretici
işletmelerden, perakendecilere doğru kaymaya başlamıştır. Bunun nedeni perakendecilerin,
müşterilere en yakın kanal üyesi olmalarından kaynaklanmakta olup, bu yeni oluşumda
perakendeciler müşteri bilgilerini kullanarak üreticileri zorlamaktadırlar.

Geleneksel reklam ortamlarının artan maliyeti: Maliyetler artarken, reklamın
etkinliği azalmaktadır.

Küreselleşme: Küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan yoğun iletişim ortamında
işletmelerin iletişim problemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle “global düşün, yerel uygula”
anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır. Üstelik bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, tüketicilere
farklı kanallardan ulaşma yollarını da açmaktadır.

Reklam verenlerin değişen beklentileri: Artan maliyetler ve azalan reklam
etkinliği, reklam verenlerin beklentilerini de değiştirmektedir. Bu değişimin nedenleri şöyle
sıralanabilir;

duymaları,


Tüketicilerin satın alma kararları için reklamdan daha fazlasına ihtiyaç

Kitle iletişim araçlarıyla tüketicilere ulaşmanın güçleşmesi,


Yeni gelişen ve daha etkili medya ortamları ile reklamın etkinlik ölçümünde
olumsuz sonuçlar görülmektedir.

Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi ve zapping olgusu: Kitle iletişim
araçlarının etkinliği, günümüz iletişim araçlarının değişmesiyle giderek azalmaktadır. Bu
etkinin azalmasının başlıca nedenleri şunlardır;
Kitle iletişim araçlarında her gün artan oranda reklamla karşı karşıya kalan
bireylerin özel dikkat göstermelerinin zorlaşması,
Reklam mesajlarına alışveriş için ayırdıkları zamanın ve alışveriş yaptıkları
mekânın dışında maruz kalmaları,
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Pek çok reklamı, tüketicilerin dikkate değer bulmaması.

Sonuç: Geleneksel olmayan reklam ortamlarına artan ilgi…

Teknolojideki gelişmeler ve veri tabanlı sistemler: BİP’nin temelinde müşteri
odaklılık yatmaktadır. Müşteri odaklı bir yaklaşımı koruyabilmek ve geliştirebilmek için
müşterilerin demografik özellikleri, yaşam tarzları ve satın alma alışkanlıkları hakkında
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada bilgisayar teknolojilerinin oluşumunu
kolaylaştırdığı veri tabanları önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüketici eğilimlerindeki gelişim: Tüketiciler internetin hayatımıza girmesiyle
bilgiye çok daha kolay ulaştıkları için, tüketicileri aldatmak, yanıltmak hala bu niyette olan
işletmeler için artık çok zor olmaktadır. Üstelik tüketici artık biri ürünü alırken sadece kendisine
sağladığı faydaya değil, topluma sağladığı faydaya da bakıyorlar. Bunlara ek olarak ilişkisel
pazarlama uygulamaları yapan işletmelere ve onun sunduğu markalara daha bağlılık
duyuyorlar.

2.4. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları


Sinerji Yaratmak ve Mesaj Tutarlılığı Oluşturmak

Pazarlama iletişimi unsurlarının her birinin bütünlük içerisinde çalışmasının sağlayacağı
etki, her bir unsurun ayrı çalışmasından çok daha fazla olacaktır. Zira dağınık ve tutarsız
mesajların yaratacağı etki ile iletişim çabalarının bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması
durumunda sinerjinin yaratacağı etki farklı olacaktır. Bu durumda BPİ, iletişim aracına bağlı
olmaksızın sinerji ve mesaj tutarlılığı sağlamaya yardımcı olan stratejik bir unsur görevi
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görmektedir. Ayrıca BPİ ile yaratılan bu sinerji ile pazarlama performansını artırmak da
olasıdır. Yapılan bir araştırmaya göre BPİ ile performans arasında doğrusal bir ilişki ve BPİ’nin
Pazar payı, satışlar ve kar üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.


Kurumsal Bütünlük

Kurumun imajını geliştirme ve ürün/hizmet yararlarını iletmede BPİ stratejik bir araç
olarak kullanabilir. Bu hem içsel hem de dışsal düzeyde önemli sonuçlar yaratır. Tüketiciler
kendilerini rahat ve güvende hissettikleri kurumlara sıcak baktıklarından, kurumca yansıtılan
imajın tüketicilere istenilen şekilde yansıtılabilmesi kolaylaşacaktır. Bu ise kurum içinde bütün
çalışan bireylerin kurumun amaçlarını tam olarak anlaması ve bunu dışarıya yansıtmasıyla
ilgilidir. Başka bir deyişle, kurum içinde geliştirilecek bütünlük hem araçlara ulaşmayı
kolaylaştıracak hem de yansıtılan imajla tutarlı olacaktır. Bütün mesajları uyumlu hale
getirmenin ve bütünlüğü sağlamanın en iyi yolu, hem işletmenin farklı bölümlerinden, hem de
işletme dışından ajanslardan oluşturulan ekipleri kullanarak çapraz işlevsel yönetim yaklaşımı
izlemektedir.

2.5. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Karşılaşılan Engeller
Bütünleşik pazarlama iletişiminin ele alınmaya çalışılan yararlarına rağmen
uygulanmasını güçleştiren çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların bir kısmı
doğrudan kurumla ilgili içsel faktörlerken, bir kısmı da firmanın birlikte çalıştığı ajans vb.
kurumlardan kaynaklanan dışsal faktörlerle ilgilidir. İçsel faktörlerin birçoğu organizasyonla
ve yaklaşımlarla ilişkilidir. Dışsal faktörle ise ajansların tutumları ile ilgilidir.
İçsel faktörlere bakıldığında, değişime direncin önemli bir engel olduğu görülür. BPİ,
kurum içinde birtakım yeni düzenlemeleri, başka bir ifadeyle değişimi beraberinde
getireceğinden, önemli bir engel olarak değişime karşı direnç sorunuyla karşılaşılır.
Direncin altında yatan nedenler ise:
• Yönetimin BPİ’nin yararlarını anlayamaması,
• Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlıklar,
• Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi,
• Uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön plana çıkmasıdır.
Özellikle pazarlama iletişimini bir yatırım olarak görmekten çok, bir maliyet faktörü
olarak gören kurumlarda, BPİ dirençle karşılanır. Bu durum müşteri yönelimli olmaktan çok
finansal yönelimli olan kurumlarda kendini daha çok hissettirir ve BPİ’nin yararları göz ardı
edilebilir. Bu durum da planlamaya müşteri-tüketici istek ve beklentilerini esas alan bir
yaklaşımla değil de kar, satış gibi bir finansal bakış açısıyla yaklaşılmasına neden olabilir. Bu
tür bir yaklaşım BPİ için önemli bir engeldir. Çünkü BPİ’de planlamaya kar gibi finansal
motifler ile içsel bir odaklılıkla değil, müşteri beklentileri, tatmini gibi müşteri odaklı motiflerle
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yaklaşılması savunulur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1. Bütünleşik pazarlama iletişimi nedir?
2. Bütünleşik pazarlama iletişimi unsurları nelerdir?
3. Bütünleşik pazarlama iletişiminin gelişme nedeni nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi BPİ’nin özelliklerinden biri değildir?
Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamı ile kullanılması
Tüketici ve müşterilere odaklanma
Ölçülebilir olma
İnteraktif bir iletişim süreci oluşturması
Pazarlama karması unsurlarının bir arada kullanılmaması
I. İşletme amaçları
II. İşletmenin bütçe olanakları
III. Hedeflenen tepkiler
B.P.İ karması belirlenirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi BPİ çerçevesinde tanımlanan kurumun denetleyebildiği ve
denetleyemediği mesaj tiplerinden biri değildir?
a) Planlanmış mesajlar
b) Çıkarsamaya dayalı mesajlar
c) Satış sonrası hizmetten ya da bakımdan kaynaklanan mesajlar
d) Planlanmamış mesajlar
e) Edilgin mesajlar
4. Aşağıdakilerden hangisi BPİ karmasının içinde yer almaz?
a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Satış sonrası hizmet
d) Doğrudan pazarlama
e) Halkla ilişkiler
5. Özenle hedef olarak seçilmiş spesifik bireysel tüketicilerle, hemen sonucunu almak
üzere telefon, faks, elektronik posta veya diğer yollardan direkt olarak iletişim
kurulması satış geliştirmedir.
(
)D
( )Y
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

6. Doğrudan pazarlama uzun süre kullanıldığında malın değerini küçültür.
(
)D
( )Y
7. Satış geliştirme, kişisel satış, reklam ve tanıtma çabaları dışında kalan, genellikle sürekli
olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan diğer
satış çabalarıdır.
(
)D
( )Y
8. Halkla ilişkiler, işletme ve çevresi arasında iyi ilişkiler geliştirilmesi ve sürdürülmesi
faaliyetidir. Pazarlama halkla ilişkiler ya da eski adıyla tanıtma ise, halkla ilişkilerin bir
kısmı olarak, karşılığında genellikle bir ücret ödemeden, radyo, TV ve diğer basın-yayın
araçlarında, işletmeler, yöneticiler veya mamuller hakkında yayınlanan, ticari haber,
röportaj, resim vb. şekillerdeki tanıtıcı çalışmalardır.
(

)D

(

)Y
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9. Geniş kitlelere yönelik olma, kişisel satışın özelliklerinden biridir.
(

)D

(

)Y

10. Tekrarlanabilme ve her yana yayılabilme, reklamın özelliklerinden biridir.
(

)D

(

)Y

Cevap anahtarı:
1. e
2. e
3. b
4. c
5. y
6. y
7.d
8. d
9. y
10. d
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3. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJİK
PLANLAMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Stratejik Yönetim Süreci
3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın Önemi ve BPİ’de Stratejik
Planlama Süreci
3.3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinde Stratejik Yaratıcılık
3.4. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın Önündeki Engeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Strateji, Misyon, Amaç, Stratejik planlama, Pazarlama planlaması
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Giriş
Bu bölümde önce genel stratejik planlam süreci ve unsurları anlatılacak; daha sonra
bütünleşik pazarlama iletişiminde stratejik planlamaya geçiş yapılacaktır.
BPİ’de stratejik planlamanın önemi ve gerekliliğinen bahsedilecek, bütünleşik
pazarlama iletişiminde stratejij planlama aşamaları ele alınacaktır. Daha sonra yaratıcı strateji
kavramı, yaratıcı strateji geliştirme nedenleri ve önemi ve başarılı bir yaratıcı strateji
geliştirmek için gerekli olan özelliklerden bahsedilecektir.
Konunun son kısmında ise bütünleşik pazarlama iletişiminin stratejik planlama
sürecinin önündeki engeller ele alınacaktır.

47

3.1. Stratejik Yönetim Süreci
Strateji işletmenin amaçlarına erişmek için izleyeceği yoldur. Strateji, işletmenin
çevresi ile ilişkilerinin analiz edilip, amaçların ve istikamet yönünün belirlenmesi, bu amaçları
gerçekleştirmek için faaliyet planlarının yapılması ve buna göre örgütün yeniden düzenlenerek
işletmenin kaynaklarının tahsis edilmesidir.
Stratejik yönetim süreci ise işletmenin dış çevresindeki fırsat ve tehlikeleri
gözlemleyerek, işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yerlerle uyumlaştırılması sürecidir.
İşletme
Amaçları

İşletme
Stratejisi

Fırsat ve
tehlikeleri
saptama

İç stratejik
üstünlükleri
saptama

Strateji
seçenekle
ri saptama

Seçenekleri
değerlendir
me

En uygun
stratejiyi
seçme

Liderin
uygulaması

Örgütsel
uygulama

Stratejinin
değerlendirilm
esi

Stratejik yönetimle ilgili bilinmesi gereken kavramlar vardır. Bu kavramlar aşağıda
kısaca açıklanacaktır;
- Politikalar: Yöneticilere karar almada yol gösteren ilke ve ilkeler dizisidir. Politika
sık sık karşılaşılan sorunlar veya tekrarlanan durumlarla ilgilidir. (Yıllık izin vb.)
- Taktik: Taktik, kaynakların belirli amaçlara tahsis edilerek kullanılmasıdır.
- Misyon: İşletmenin varlık nedenini açıklar. Misyon, işletmenin dünya görüşü, imajı
ve faaliyet alanlarının tanımlanmasıdır. Misyonun özellikleri şunlardır:
- Misyon uzun dönemli bir amaçtır.
- Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılmaz.
- Misyon paylaşılan ortak değer ve inançtır.
- Örgüt misyonu nicelikle değil, nitelikle ilgilidir.
- Misyon işletmenin içine değil, dışına yöneliktir.
- Misyon örgüte özgüdür ve özeldir.
- Amaç: Belirli bir süre içinde ve işletme misyonu doğrultusunda gerçekleştirilmesi arzu
edilen ve ulaşılmak istenen genel sonuçlardır. İşletmenin dış çevresindeki sosyal, ekonomik ve
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politik koşullar amacın seçilmesine yardımcı olur. 18. ve 19.yy’da tek amaç kar iken
günümüzde artık işletmenin varlığını sürdürmesi, toplumsal anlayış çerçevesinde faaliyet
göstermesi ve sosyal sorumluluk uzun dönemli amaçlar olmaya başlamıştır. Amaçların şu
özelliklere sahip olması gerekmektedir;
- Amaçlar kabul edilebilir olmalıdır.
- Amaçlar ulaşılabilir olmalıdır.
- Amaçlar açıkça tanımlanmış olmalıdır.
- Amaçlar motive edici olmalıdır.
- Amaçlar birbiriyle uyumlu olmalıdır.
- Amaçlar işletmeye ve kaynaklarına uygun olmalıdır.
- Amaçların fırsat maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır.
- İşletmenin stratejistleri: İşletmenin stratejistleri değişmekle beraber, tepe yöneticiler,
girişimciler, aile işletmeleri yöneticileri, danışmanlar, planlama yöneticileri, bölüm yöneticileri
ve yönetim kuruludur.
- Hedef: İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek için takip edeceği yoldaki ara aşamaları
ölçülebilir şekilde tanımlar.
Stratejik yönetimin özellikleri: Stratejik yönetimin özellikleri aşağıdaki gibidir;
-

Stratejik yönetim her şeyden önce tepe yönetimin bir fonksiyonudur.

-

Stratejik yönetim gelecek odaklıdır ve işletmenin uzun vadeli amaçlarıyla ilgilidir.

-

Stratejik yönetim işletmeyi bir sistem olarak görür.

-

Stratejik yönetim işletmeyi açık bir sistem olarak tanımlar.

ele alır.

Stratejik yönetim işletmenin amaçları ile toplumun menfaatlerini bir bütün olarak

-

Stratejik yönetim alt kademe yöneticilerine rehberlik eder.

-

Stratejik yönetim kaynakların en etkin dağılımı ile ilgilidir.

-

Stratejik yönetimde karar vermede kullanılan bilgilerin kaynak ve verileri farklıdır.

-Dış çevre analizi: İşletmenin dış çevresindeki ekonomik, yasal, teknolojik, hukuki,
sosyal, coğrafi vb. koşulların değerlendirilerek buna göre fırsat ve tehlikelerin belirlenmesi
faaliyetine dış çevre analizi denir.
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Dış çevre analizi yapılıp fırsat ve tehlikeler belirlendikten sonra ki amaç, bu fırsatlardan
en iyi şekilde yararlanacak ve aynı zamanda tehlikelere karşı en iyi önlemi alacak stratejileri
geliştirmektir. İşletmenin dış çevresindeki en önemli belirleyiciler işletmenin varlığını
sürdürdüğü pazar ya da pazarlardır. Bu pazarlar durgun ya da dengeli olabileceği gibi dinamik
ve değişken de olabilir. İşletmeler varlıklarını sürdürdükleri ve faaliyette bulundukları bu
piyasa özelliklerine göre strateji geliştirir ve kaynak kullanırlar.
-İç kaynak analizi: Dış çevredeki fırsatlardan yararlanmak ve tehlikelerden korunmak
için işletme içindeki kaynak ve yeteneklerin belirlenmesi sürecidir.
İç kaynak analizi, işletmenin kendi kendisini analiz etmesidir. İşletmenin güçlü yönleri,
amaçlarını gerçekleştirmesi için işletmeye yardımcı olur, zayıf olduğu yönlerse başarıya
ulaşmayı engeller. İç kaynak analizi, mevcut durumun bir analizidir ve bu analiz, gelecek için
hazırlıklar yapılmasına da yardımcı olur. İç kaynak analizi, işletmenin yapısının, kültürünün ve
kaynaklarının incelenmesidir.

3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın Önemi
Ve Bpi’de Stratejik Planlama Süreci
Günümüz pazarlama ortamındaki en önemli sorun, tüketicilere işletmeler tarafında
birbirinden farklı ve tutarsız iletişim mesajlarının gönderilmesidir. Bütün bu karmaşa içinde
doğal olarak, yerini bulmayan mesajlar ve sağlıksız bir iletişim ortamı ortaya çıkmaktadır.
İletişim stratejisi, BPİ’nin en önemli unsurudur. Strateji, bütünleşme sürecinin
çalışmasına yardımcı olurken, proje üzerinde çalışan ve işletmenin farklı fonksiyonlarında yer
alan herkesi bir tek konu üzerinde düşünmeye ve ortak bir amaç doğrultusunda motive
etmektedir. BPİ yaklaşımında, stratejik planlama aynı zamanda, hedeflenen müşterilere
ulaşılabilecek en iyi medya ve mesaj içeriğini de kapsamaktadır. Dolayısıyla BPİ yaklaşımının
temeli, stratejik planlamaya dayanmaktadır. Stratejik planlama işletme ve işletmenin dış çevresi
tarafından üretilen bütün iletişim kaynaklarının önceden araştırılmasını ve çıktılarının tek bir
konsept ve sinerji ile hedeflenen kesimlere iletilmesini ve bu çalışmaların zorunlu olarak tek
bir plana bağlı olarak yürütülmesini gerekli kılar.
Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve doğrudan
pazarlamadan oluşan tüm BPİ unsurlarını bir sinerji yaratma konusunda koordine etmeye ve
tek bir konsept yaratma amacı ile planlamaya ihtiyaç vardır.
BPİ’de stratejik planlama süreci sekiz aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
- Hedef kitlenin belirlenmesi ve belirlenen hedef kitlenin satın alma güdülerinin
tanımlanması
- Ürün ya da hizmetle ilgili ayrıntılı tanımlama süreci
- Ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından algılanışını tanımlama
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- Rakiplerin analiz etme
- Tüketici güdülerine dayalı ekstra faydalar sunmak
- Sunulan ekstra faydanın tüketicilere anlatılması
- Tüketicilerin zihninde ekstra değer algısı yaratma
- Stratejik planlama çalışmalarını geliştirme
- Hedef kitlenin belirlenmesi ve belirlenen hedef kitlenin satın alma güdülerinin
tanımlanması: Stratejik planlama sürecinin ilk aşaması hedef kitlenin belirlenmesi ve daha
sonra belirlenen kitlenin satın alma güdülerinin tanımlanmasıdır. Bu analiz insanların ne şekilde
düşündüklerini ve neden o şekilde düşündüklerini göstermektedir. Hedef kitlenin satın alma
güdüleri ile ilgili stratejik tanımlamalar, her bir tüketici grubu için ayrı ayrı geliştirilmelidir. Bir
tüketici profili oluşturmak için de kişisel olarak yapılan röportajlardan, marka ve yöneticilere
yönelik olarak yapılan alan araştırmalarından ve gözlem ya da tecrübelere dayanan
hipotezlerden oluşmalıdır.
- Ürün ya da hizmetle ilgili ayrıntılı tanımlama süreci: Bu aşamada ürün ya da
hizmetle ilgili ayrıntılı tanımlamalar yapılmaktadır. Ürün ya da hizmetin herkes tarafından
bilinen değerlerinin yanında, ürünün gerçek değeri, yani algıları etkileyebilecek bilgileri, ürüne
ait sürprizler bu aşamada ifade edilmektedir. Zira tüketicilerin algılarını etkileyen gerçekler,
tüketicilerin zihninde tüm markaların aynı olduğuna dair kanıyı ortadan kaldırmaktadır.
- Ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından algılanışını tanımlama: Ürününün
tüketiciler tarafından algılanışını tanımlama bu aşamada gerçekleştirilir. Zira ürün ya da
hizmetin tüketiciler tarafından algılanışı, ürünün gerçek değerini oluşturmaktadır.
- Rakiplerin analiz etme: Bu aşamada rakipler ile ilgili bilgiler değerlendirilmektedir.
Rakiplerin ürün çeşitliliği, mesaj içerikleri, tanıtım ve tutundurma faaliyetlerine ayırdıkları
bütçe ve işletmenin üreteceği yeni iletişim yaklaşımlarına gösterebilecekleri olası tepki bu
aşamada gerçekleştirilmektedir.
- Tüketici güdülerine dayalı ekstra faydalar sunmak: Bu aşamada, işletmenin ürün
ya da hizmetlerini, rakiplerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden daha fazla satın almaya motive
eden ekstra faydalar tanımlanır.
- Sunulan ekstra faydanın tüketicilere anlatılması: Bu aşamada tüketicilere markanın
sunduğu ekstra faydayı nasıl anlatmak gerektiği ve tüketicilerin anlatılan bu nedenlere nasıl
inandırılması gerektiği tanımlanır.
- Tüketicilerin zihninde ekstra değer algısı yaratma: Bu aşamada tüketicilerin
kafasında ürüne dair ekstra değer algısının oluşturulması gerekmektedir. İstenilen değer algısını
oluşturmanın ne kadar zaman alacağı da bu aşamada belirlenmelidir. İstenilen algının etkileri
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belirli zamanlarda hedef kitle üzerinde ölçülmelidir. Bu stratejinin işe yarayıp yaramadığı, ya
da değiştirilmesinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi açısından çok önemlidir.
- Stratejik planlama çalışmalarını geliştirme: Gelecekte iletişim stratejisini daha da
geliştirmek için gerekli olan araştırmaların listesini yapmak, daha mükemmel bir strateji
oluşturmak için, hangi araştırmaların yürütüleceğinin tanımlanması, bu aşamanın temel
özelliklerini oluşturmaktadır. Bir yıl sonra gerekli olan tüm değişiklikleri yapıldığında,
tüketicilerin nasıl tepkiler verdiği, iletişimdeki değişiklikleri kabul edip etmedikleri ve ürünleri
satın alıp almadıklarının öngörüleri de bu aşamada belirlenmektedir.

3.3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinde Stratejik Yaratıcılık
Teknolojik değişimin inanılmaz bir hızla gerçekleştiği günümüzde, insanlar arasındaki
fiziksel mesafeler ortadan kalkmakta, dünya adeta küçük bir köy haline gelmektedir. Tüm
bunlara karşın, iletişim teknolojisi ile gerçekleşen bu yakınlaşma, diğer yandan insanların
birbirleriyle olan iletişimlerini ve mal veya hizmet sunan işletmelerin mesaj üretmelerini
güçleştirmektedir. Zira bu yeni oluşum, gittikçe karmaşık bir hale gelen pazara daha net ve
anlaşılması kolay mesajlar iletilmesini gerekli kılmaktadır.
İşte yaratıcı strateji burada devreye girmektedir. Karmaşık hale gelen pazarda, yaratıcı
pazarlama stratejileri ile işletmeler dikkat çekerek bir adım öne geçecek ve ayakta kalarak
diğerlerinden ayrışabileceklerdir.
Yaratıcı bir mesajın oluşturulması ve ilk başta hedeflenen kitleye sorunsuz ulaşması için
geliştirilecek olan mesajın farklı olarak geliştirilmesi, üretilmesi ve ulaştırılmasına bağlıdır.
Bunların olabilmesi için bilimsel olarak bir mesajın şu özellikleri taşımasına bağlıdır;
- Uyarlanabilirlik: Pİ için geliştirilen tüm yaratıcı düşünceler, farklı medyalar arasında
transfer edilebilmeli ve her medya ortamında aynı içerik ve etkiyi bırakabilmelidir.
- Devamlılık: Pİ çalışmalarının uzun zaman dilimlerini kapsadığı ve her mesaj ortamının
aynı zamanda kurumsal kimliğe de katkısı olduğu düşünüldüğünde, üretilen mesajların zamana
karşı koyabilmeleri ve süreklilik arz etmeleri gerekmektedir.
- Yenilik: BPİ yaklaşımının temel kriteri stratejik planlama ve yaratıcılıktır. Bu nedenle,
yaratıcı mesajların tamamıyla “yeni, farklı ve ilk kez” kullanılıyor olması ve davranışları
etkileyecek markalar arası farklılığı yaratması gerekmektedir.
- Tek mesaj: BPİ yaklaşımında iletişim tekniklerinin merkezileştirilmesi yerine
üretilecek mesajların tek bir konsept ve sinerji içinde planlanması gerekmektedir. Dolayısıyla,
üretilecek mesajların tek bir teması, bir ana mesaj içermesi gerekmektedir.
- Geçerlilik: Geliştirilecek olan yaratıcı mesajın hedef kitlelerin problemlerine çözüm
olması ve satın alma güdülerini etkileyecek geçerlilikte olması gerekmektedir.
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- Hatırlanabilirlik: Yaratıcı stratejilerde mesajın tek içerikli olarak, hedef tüketicilerin
ortak iletişim ve deneyim alanına göre hazırlanması ve uzun süre hatırlanabilir olması
gerekmektedir.
- Basitlik: BPİ’de yaratıcı mesajın sahip olması gereken en önemli özellik, problemi
çözen ancak anlaşılması karmaşık ve zor olmayan mesaj içeriklerinin kullanılmasıdır. Bu
nedenle, mesajların mümkün olduğunca basit ve akılda kalıcı olarak hazırlanması
gerekmektedir.

3.4. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın
Önündeki Engeller
BPİ yaklaşımı, pazarlamaya farklı bir boyut getirmiştir. Zira bu yaklaşım işletmeye,
pazarlama ve diğer işletme fonksiyonlarının tek bir amaç doğrultusunda bütünleşitirmek ve
paylaşılan stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere sistemli bir bakış açısı getirmiştir.
Organizasyonun bütününe, iletişim mesajları üreten bir kaynak olarak bakan yaklaşım, aynı
zamanda, hedef kitleler ile çift yönlü iletişimler gerçekleştirebilmek için, işletmeyi mesaj alıcı,
pazarı da mesaj üreten bir iletişim kaynağı olarak değerlendirmektedir.
Ancak bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamlarında karşılaşılan bir takım problemler
de bulunmaktadır. Bütünleşme önündeki engeller genel olarak üç başlık altında
sınıflandırılmaktadır. Bunlar;
- Basit pazarlama sistemleri ve düşünceleri: Birçok organizasyon, organizasyon
yapısıyla uyuşup uyuşmadığına bakmaksızın oldukça yapısal yaklaşımlar geliştirmektedirler.
Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak da, organizasyonlar pazarlama sistemi olarak, “içeriden
dışarıya” planlama yaklaşımını kullanmaktadır. Oysa bütünleşik pazarlama iletişiminde bütün
stratejik kararlar pazar odaklı olarak ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre, yani “içeriden
dışarıya” değil “dışarıdan içeriye” oluşturulmalıdır. Zira, işletme tarafından alınan bütün
kararların tüketiciler için bir anlam taşıması, işletmeyi üretim odaklı olmaktan çıkarıp müşteri
odaklı bir yapıya büründürmektedir.
- Örgütsel yapıdan kaynaklanan engeller: Birçok organizasyonda, örgütsel yapıya
duyulan güven bütünleşik pazarlama iletişiminin önündeki en önemli engel olarak
görülmektedir. Zira, iletişim fonksiyonu bu tür bir yapı içerisinde organizasyon şemasının en
alt kısımlarında yer almaktadır. Örgütsel yapılardan kaynaklanan ve pazarlama iletişimi
çalışmalarının bütünleşik bir yapıya kavuşmasını engelleyen nedenlerden bazıları aşağıdaki
gibidir;
 Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını tam olarak anlayamama ve dolayısıyla,
pazarlama iletişimi ve işletme ile ilgili alınacak kararlarda, bütünleşik bir yaklaşıma sahip
olduğunu sanma,
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 Organizasyonun tarih, gelenek ve deneyimlerden oluşan yapısal problemlerinin
varlığı. Organizasyonu oluşturan insanlar olduğundan, o insanların inanışları, geçmişleri ve
gelenekleri örgütsel yapılanmada meydana gelebilecek değişimlere karşı bir engel teşkil eder.
 Çoğu yöneticinin bütünsel pazarlama anlayışını kabullenmede isteksiz davranması,
zira sahip olunan çalışma ortamının ve ellerinde bulundurdukları gücün kaybedilme korkusu.
 Uzmanlaşma. Uzmanlaşmanın yoğun olduğu işletmelerde kişiler uzmanlık
alanlarını elden kaybedecekleri düşüncesi ile bütünleşmeye karşı çıkarlar.
 Organizasyonlarda var olan dikey iletişim geleneği. Yöneticiler zamanlarının
büyük bir bölümünü bu dikey iletişimlerin kabullenilmesi için harcarlar. BPİ ise yatay iletişimi
gerektirmektedir. BPİ’de görülen bu yatay iletişim yapılanması, klasik dikey iletişim
organizasyonları için ciddi bir tehdit olarak görülmektedir.
 Yetki ve yerinden yönetim konusunda işletmelerin sahip olduğu örgütsel yapı ve
değerler. İşletme içindeki bütün kararlar üst yönetim tarafından alındığından, alt kademelerdeki
çalışanların kendi yaratıcıkları görmezden gelinmektedir. Oysa BPİ yaklaşımında, gerektiğinde
bütün çalışanlar mesaj ileten ve hedef kitleler ile karşılaşmaları muhtemel kişiler olarak
görülmektedir.
Kabiliyet, kontrol ve bilgiyi kullanma isteği: Pazardaki her işletme kendi sunmuş
olduğu ürününün rakiplerinkinden farklı olduğuna inanmak istemektedir. Bu farklılığı
sağlamak için de işletme dışındaki, reklam ve halkla ilişkiler ajansları, satış promosyon
sağlayıcıları gibi organizatörlerle çalışmaktadırlar. Pazarın gittikçe karmaşık bir hal aldığı
günümüzde, iletişim planlamasının kim tarafından yapıldığı, önemli bir sorun haline
gelmektedir.
-

Üstelik, Pazar yapılarından kaynaklanan karmaşıklık ve bu yapılar ile ilgili ihtiyaç
duyulan bilgiler gittikçe artmaktadır. Bunlara ek olarak, birçok Pazar veri kaynağında da
değişiklikler meydana gelmiştir. Pazarda bilgi gücü üreticiden perakendeciye geçmiş
durumdadır. Geleneksel olarak, üretici perakendeci arasında zıt bir ilişki olduğundan ötürü,
bilginin değişimi ve kanallardaki güç, pazarlama organizasyonunun BPİ programlarını nasıl
oluşturdukları ile yakından ilgili olmaktadır. BPİ’yi engelleyen faktörler yukarıda sayılanlara
ek olarak şunlardır;


Örgütsel engeller



Yönetimin taahütünün olmaması



Bütünleşik pazarlama iletişiminin artı değerinin değerlendirilmesindeki eksiklik



Bölgecilik



Ajanslar

54

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim süreci içinde yer almaz?
a. Fırsat ve tehlikeleri saptama
b. Liderin uygulaması
c. Geri besleme
d. İşletme stratejisinin belirlenmesi
e. İşletme amaçlarının belirlenmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi işletme dışından gelen etkilerden (baskılardan) biri değildir?
a. Kanunlar
b. Yerel yönetimlerin istekleri
c. Yasalar ve yönetmelikler
d. Müşterilerin ihtiyaçları
e. Çalışan personelin istek ve ihtiyaçları
3. Aşağıdakilerden hangisi misyonun özelliklerinden biri değildir?
a. Uzun dönemli bir amaçtır
b. Hiçbir zaman paylaşılamaz ve ortadan kalkmaz
c. Nitelikle değil, nicelikle ilgilidir
d. Örgüte özgü ve özeldir
e. İşletmenin içine değil, dışına yöneliktir
4. Aşağıdakilerden hangisi örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası
kararları alma, uygulama, değerlendirme bilimi ve sanatıdır?
a. Stratejik yönetim
b. Taktik plan
c. Koordinasyon
d. Örgütsel kontrol
e. Stratejik liderlik
5. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden değildir?
a. Stratejik yönetim her şeyden önce tepe yönetimin bir fonksiyonudur.
b. Stratejik yönetim gelecek odaklıdır ve işletmenin uzun vadeli amaçlarıyla ilgilidir.
c. Stratejik yönetim işletmeyi bir sistem olarak görür.
d. Stratejik yönetim işletmeyi açık bir sistem olarak tanımlar.
e. İşletmenin içiyle değil, dışıyla ilgilidir.
6. İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek için takip edeceği yoldaki ara aşamaları ölçülebilir
şekilde tanımlayan kavrama hedef denir.
(
)D
( )Y
7. Belirli bir süre içinde ve işletme misyonu doğrultusunda gerçekleştirilmesi arzu edilen ve
ulaşılmak istenen genel sonuçlara strateji denir.
( )D
( )Y
8. Misyon paylaşılan ortak değer ve inançtır.
(
)D
( )Y
9. Yöneticilere karar almada yol gösteren ilke ve ilkeler dizisine taktik denir.
(
)D
( )Y
10. Kaynakların belirli amaçlara tahsis edilerek kullanılmasına politika denir.
(
)D
( )Y

62

Cevap anahtarı:
1. b
2. e
3. c
4. a
5. e
6. d
7. y
8. d
9. y
10. y

4. PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN PLANLAMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bir problemin ya da fırsatın belirlenmesi (Durum analizi)
4.2. Hedeflerin belirlenmesi (Amaçlar)
4.3. Pazar bölümlendirme ve hedef pazarın belirlenmesi
4.4. Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma
4.5. Pazarlama iletişimi karmasının seçimi
4.6. Mesaj ve medya stratejisinin seçimi
4.7. Bütçeleme
4.8. Uygulama
4.9. Sonuçların ölçülmesi ve değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pİ planlanması, işletmenin pazarlama iletişimi çabalarını etkili bir şekilde yerine
getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi gerekli karar ve adımları içeren bir süreçtir.
Bir Pİ planı geliştirme, 9 aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bu adımlar bir pazarlama planı
oluşturmadaki adımlara benzemektedir. Sürecin aşamaları: Bir problemin ya da fırsatın
belirlenmesi (Durum analizi), Hedeflerin belirlenmesi (Amaçlar), Pazar bölümlendirme ve
hedef pazarın belirlenmesi, Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma, Pazarlama iletişimi
karmasının seçimi, Mesaj ve medya stratejisinin seçimi, Bütçeleme, Uygulama, Sonuçların
ölçülmesi ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Bu bölümde Pİ planlaması sürecinde yer alan tüm unsurlar ele alınacak ve ayrıntılı
olarak anlatılacaktır.
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4. PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANLAMA SÜRECİ
Pİ planlanması, işletmenin pazarlama iletişimi çabalarını etkili bir şekilde yerine
getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi gerekli karar ve adımları içeren bir süreçtir.
Bir Pİ planı geliştirme, 9 aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bu adımlar bir pazarlama
planı oluşturmadaki adımlara benzemektedir. Sürecin aşamaları şöyle sıralanabilir;
- Bir problemin ya da fırsatın belirlenmesi (Durum analizi)
- Hedeflerin belirlenmesi (Amaçlar)
- Pazar bölümlendirme ve hedef pazarın belirlenmesi
- Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma
- Pazarlama iletişimi karmasının seçimi
- Mesaj ve medya stratejisinin seçimi
- Bütçeleme
- Uygulama
- Sonuçların ölçülmesi ve değerlendirilmesi

4.1. Bir Problemin ya da Fırsatın Belirlenmesi (Durum analizi)
Yönetim sürecinin doğru işleyebilmesi alınan kararların doğru olmasına, alınan
kararların doğruluğu ise işletmeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin analizine bağlıdır. Zira dış
çevre fırsat ve tehlikelerden oluşurken, işletmenin iç çevresi ise güçlü ve zayıf yönlerinden
oluşmaktadır. İşte durum analizinde kullanılan bir yöntem olan SWOT analizi işletmenin dış
çevresinde meydana gelen fırsatlardan yararlanacağı güçlü yanlarını ortaya koyarken,
tehditlerden kaçınmak için de zayıf yanlarını kamufle eder veya güçlendirir. (Algida
dondurmasının güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri)
Pazarlama iletişimi yönetimi çevresel belirsizliği ortadan kaldırmak ve doğru kararlar
verebilmek amacıyla durum analizi yapar. Aşağıdaki şekil durum analizinin temel noktalarına
ilişkin örnek soruları özetle ortaya koymaktadır.
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Yapı

Örnek İçerik
- İşletmenin satış ve karları nedir?

İşletme analizi

- İşletmenin misyonu nedir?
- Finansal, yönetsel ve teknolojik kaynaklar ne durumdadır?
- Markanın doğrudan ve dolaylı rakipleri kimlerdir?

Rakiplerin analizi

- Bu rakiplerin sahip olduğu kaynaklar nelerdir?
- Markalar arasında gerçek ve algılanan farklar nelerdir?
- Tüketiciler kimlerdir?

Tüketici analizi

- Tüketicileri satın almaya ne motive etmektedir?
- Tüketiciler üründe neyi ararlar?
- Ürün tüketicilerin istediğini verebilmekte midir?

Ürün analizi

- Ürün ambalajı, tüketicilerin isteklerine hitap etmeyi
başarabiliyor mu?
- Ürününün dağıtımı, tüketici beklentilerini karşılamakta ya
da aşmaktadır?

4.2. Hedeflerin Belirlenmesi (Amaçlar)
Amaçlar ve hedefler işletme yönetiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Amaçlar,
ulaşılmak istenen genel sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. İyi tanımlanmamış, açık, net
anlaşılır, ölçülebilir niteliklere sahip olmayan amaçlar ile işletmede ulaşılmak istenen sonuçlara
ulaşabilmek mümkün değildir.
Bunu şöyle bir örnekle açıklamak yararlı olacaktır; İşletmenin stratejisi pazara
derinliğine girmek olsun (Mevcut mal ile mevcut pazara yayılma stratejisi). Bu bağlamdaki
pazarlama amacı da Pazar payını arttırmak olduğunda bir dondurma üreticisi ne yapar?
Dondurma kullanımını tüm zamanlara yaymaya çalışır.
Pazarlama iletişimi amaçlarının saptanmasında iki tür anlayıştan bahsedilebilir. Bunlar;
- Satış Amacı (Satış rakamlarına odaklanan yaklaşım)
- İletişim amacı (İletişim düzeyine, mesajın tüketiciler tarafından doğru algılanıp
algılanmadığına odaklanan yaklaşım)
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4.3. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarın Belirlenmesi
Pazar alıcılardan oluşmakta ve alıcılar da birbirinden farklılık göstermektedirler.
Alıcıların istekleri, kaynakları, mevkileri, satın alma tutum ve davranışları birbirinden farklılık
göstermektedir. Pazar bölümlendirme vasıtasıyla işletme büyük ve heterojen olan pazarı, farklı
ihtiyaçları karşılayabileceği ürün ve hizmetlerle daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşabileceği
küçük bölümlere ayırır.
Pazar bölümlendirme, işletmenin pazar bölüm fırsatlarını ortaya koymasıdır. İşletme bu
aşamada farklı bölümleri değerlendirmekte ve ne kadar ve hangi bölümlere en iyi hizmet
verebileceğini kararlaştırmalıdır. Farklı Pazar bölümleri değerlendirildikten sonra, işletme
hangi bölüm ya da bölümleri hedefleyeceğine karar vermelidir. Bir hedef pazar, işletmenin
hizmet vermeye karar verdiği ortak ihtiyaç ya da özellikleri olan alıcı gruplarından
oluşmaktadır. Zira alıcıların benzersiz istek ve ihtiyaçları bulunmaktadır; dolayısıyla bir satıcı
her alıcıyı ayrı bir hedef pazar olarak görmektedir.

4.4. Hedef Pazarın Seçimi ve Konumlandırma
Pazarlama iletişiminde hedef kitle, iletişim çabalarının yöneltileceği, mesajın hedefini
oluşturan kişi ya da gruplardan oluşur. Bu bağlamda pazarlama planındaki hedef kitleden
farklılaşır. Örneğin bir oyuncak üreticisi için hedef kitle çocuklar iken, pazarlama iletişimindeki
hedef kitle, çocuklar kadar ebeveynleri, anneanne, babaanne, dede ve büyükbabaları ve hatta
çocuklar için oyuncak güvenliği ile ilgilenen yasal birimler dahi olabilir.
Hedef kitle belirlendikten sonra sıra, konumlandırmaya gelir. Konumlandırma mamulün
ya da markanın, rakip mamuller ya da markalara göre müşterinin zihnindeki nisbi yeridir.
Konumlandırma iki türlü yapılabilir.(1) Doğrudan büyük rakibe karşı, (2) Ürünün
özelliklerine göre.

4.5. Pazarlama İletişimi Karmasının Seçimi
BPİ amaçlarının gerçekleştirilmesi için çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Bu araçlar
belirlenen amaçlara ulaşmak için seçilmekte, bir araya getirilmekte ve amaçlara uygun
pazarlama iletişimi karması uygulamaya konmaktadır. Pazarlama iletişimi karmasını;
- Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama gibi
geleneksel tutundurma karması unsurları,
- Sponsorluk, fuarlara katılma, sergiler ve melez mesajlar gibi uyumlaştırılmış unsurlar,
- Pazarlama karmasının tutundurma dışındaki ürün, fiyat ve dağıtım unsurları
oluşturmaktadır.
Geleneksel pazarlama yaklaşımlarında iletişim unsurları olarak yalnızca tutundurma
karması unsurları ele alınırken, BPİ yaklaşımı ile ürün, fiyat, dağıtım ve Pİ’nin tüm
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elemanlarının tüketici için bir mesaj taşıyacağı kabul edilmiştir. Tüm bu araçların
bütünleştirilmesi, sinerjik bir etki yaratmasından ötürü Pİ çabalarının etkinliğini arttırmaktadır.
Pazarlama karmasının seçiminde hedef Pazar ve pazarın yapısı, ürünün özellikleri,
mamul hayat seyrinin dönemi, işletmenin Pİ’ye ayırabileceği bütçe, rakiplerin Pİ çabalar, hangi
pazarlama iletişimi stratejilerinin kullanılacağı vb. unsurların hepsi birden etkili olmaktadır.

4.6. Mesaj ve Medya Stratejisinin Seçimi
Mesaj stratejisinin önemli bir kısmını, hedef pazara ana noktaları iletmenin en iyi yolunu
ortaya koymak oluşturur. Başka bir ifadeyle, hedef kitleye ne söyleneceğinin, nasıl
söyleneceğinin genel noktalarına ilişkin değerlendirme yapılır. Mesaj stratejileri özellikle
durum analizinde tanımlanan fırsatların, tehditlerin güçlü ve zayıf yönlerin kapsamına ve
özelliklerine bağlıdır. Özetle mesaj stratejisi, diğer pazarlama iletişimi etkinliklerinde neyin,
nasıl söyleneceğine bir çerçeve oluşturur. Farklı hedef pazarlar için farklı mesajlar
geliştirilmelidir. Ancak unutulmaması gereken, mesajların işletme, marka ya da ürünün tüm
mesajıyla tutarlı olması gerekliliğidir. Tüm pazarlama çabalarında bu tutarlılığı sağlamak için
mesaj stratejisi önem arz eder.
Pİ’de mesajlar ne kadar iyi belirlenmiş olursa olsun eğer medya seçimine gerekli özen
gösterilmezse tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Hedef Pazar, ürün özellikleri (arabada
reklam, kıyafette dergi vb.), mesaj iletme yeterliliği (mesaj ayrıntılı ise dergi, doğrudan posta,
kişisel satış vb.) ve maliyetler medya seçiminde dikkate alınması gereken unsurlardır.
Aşağıdaki şekil medya araçlarının özelliklerini, üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır.
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Araçlar

Üstünlükleri

Sınırları

*Ses, hareket görüntüyü bir araya
getirebilme

Televizyon

*Coğrafi olarak her yana yayılabilme

*Maliyetli olması

*Spesifik tüketicilere de ulaşma
*Kişi başı düşük maliyet

*Reklam kuşaklarında çok reklam
olması, çok sık yayınlanması
sonucu dikkat azalması

* sıklık ve esneklik

*Mesajın kalıcı olmaması

*Okuryazarlık oranının düşük olduğu
yerde başarı
*Sadece işitsel bir araç olması
*Düşük maliyet
Radyo

Gazete

Dergi

*Değişik türde hedef pazarlara
ulaşmada çekicilik

*Dinleyicinin dikkatini çekme
güçlüğü
*Mesajın kalıcı olmaması

Her yerde dinlenebilmesi

*Ayrıntılı bilgi vermede zorluk
yaşanması

*Reklamlar için esneklik

*Kısa ömürlü olması (1 günlük)

* Düşük maliyet

*Zayıf baskı kalitesi

*Yerel pazarlarda etkili Pazar
kapsamı, coğrafi Pazar seçimi olanağı

*Spesifik hedef pazarlara ulaşma
zorluğu

*Reklamlarda esneklik
*Güvenilir bir araç olması

*Etki yaratma zorluğu (Çok fazla
reklam)

*Spesifik hedef pazarlara
ulaşabilmesi,

*Esnek değil

*Kaliteli baskı nedeniyle çekicilik

*Pahalı

*Uzun yaşam süresi ve elden ele
okunabilirlik

*Reklamın dergideki konumunda
sınırlı kontrol olanağı

*Prestij
*Spesifik hedef kitlelere ulaşmada
başarı
Doğrudan posta

*Esnek

*Yüksek maliyet

*Sonuçların kolay ölçülmesi

*Alıcı tarafından değersiz görünüp
okunmadan atılabilmesi

*Aynı medyadaki diğer reklamlarla
rekabet etmek zorunda değil
*Kişiselleştirme olanakları var
*Spesifik hedef pazarlara ulaşma
*Alıcı tepkilerini kolay ölçme
internet

*Kapsamlı bilgi verebilme olanağı
*Alıcılara, ilgilendikleri konuları
okuma ve etkileşimde bulunma
olanağı

*Herkesin internete giriş
olanağının bulunmaması
*Etkileşim konusunda kontrolün
alıcıda olması
*Göreceli düşük ilgi
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*Düşük maliyet
*Mesajın kısa ve basit olması
zorunluluğu
*Yüksek ulaşım ve sıklık potansiyeli
*Yerel kitlelere hitap olanağı
Açık hava

*Görsellik ve boyutları nedeniyle
etkili olma
*Pahalı olmaması
*Esneklik

*Hedef Pazar seçiminde spesifik
kitlelere ulaşma zorluğu
*Bazı pazarlarda zayıf bir imajın
olması
*Yer seçiminde sınırlılıkların
olması
*Trafikte dikkat dağıtma, göze
batma, görüntü kirliliği yaratma
gibi nedenlerle eleştirilmesi

Medya Araçları ve Özellikleri

4.7. Bütçeleme
Pi bütçesinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemler şunlardır;
- Katlanılabilir miktar metodu: Birçok işletmenin kullandığı bu metod basit ve
sübjektiftir. İlgili yönetici, işletmenin finans yöneticisi ile görüşür ve o yıl tutundurmaya ne
kadar kaynak ayrılabileceğini sorar. Aldığı cevap, işletmenin o dönem için tutundurmaya ne
kadar kaynak ayrılabileceğinin, dönemin imkânları çerçevesinde, cevabı olur.
- Satış yüzdesi metodu: Bu metodda tutundurma bütçesi satışların belirli bir yüzdesi
olarak belirlenir. Planlama yapıldığı zaman, dönem sonuna kadar ayların satış tahminini,
gerçekleştirilen satışlara eklemek suretiyle bunun bir yüzdesi alınır. Bazen satışlar yerine
karların yüzdesi alınır.
Bu metodun bazı avantajları vardır. Öncelikle işletmenin olanaklarıyla paralel olarak
değişen tutundurma harcaması yapılması tepe yöneticilerine uygun düşer. Hem yönetimi,
tutundurma maliyeti, satış fiyatı ve birim karlılık ilişkilerini düşünmeye zorlar; hem de
rakiplerle aynı satış yüzdesi ayrılırsa rekabet istikrarı sağlanır.
Fakat önemli bir sakıncası vardır ki o da şudur; tutundurma harcamasını satışlara
bağlamak, satışı sebep, tutundurmayı sonuç olarak görmektir. Böylece satış gelirleri fazla iken
tutundurma harcaması fazla; az iken tutundurma harcaması az olacaktır. Halbuki normalde
bunun tersi olması gerekmektedir. Ayrıca bu metod, satışların hangi yüzdesinin alınacağı
konusunda mantıksal bir temel sağlamaz: uygulamada, geçmişteki yüzde oranı, rakiplerin
kullandığı yüzde oranı kullanılır veya maliyetlerin ne olacağı göz önünde tutularak belirlenir.
- Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu: Bu da, işletmenin aynı endüstrideki rakip
işletmelerin tutundurma harcamalarını esas alarak tutundurma bütçesinin belirlenmesi yöntemi
olup, uygulanması iki ayrı görüşe dayanmaktadır: (1) Rakiplerin harcamaları endüstrinin ortak
görüşünü ve sağ duyusunu temsil eder; (2) Rakip harcamalarını esas almak, gereksiz
tutundurma savaşlarını önler. Ancak rakip harcamalarını esas almanın diğerlerinden mantıklı
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bir yöntem olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira bir rakibin tutundurma bütçesi diğer
başka bir işletme için iyi bir rehber olamaz. İkinci olarak, benzerlikler olsa bile, rakibin en
uygun ve rasyonel ölçüde tutundurma harcaması yaptığı varsayımı yanlış olur. Son olarak,
rakipleri izlemenin tutundurma harcamalarını istikrarlı kıldığının ve tutundurma savaşlarını
önlediğinin bir kanıtı yoktur. Ayrıca rakiplerin harcamalarını doğru olarak bilmek de güçtür.
- Amaç ve görev metodu: İlk üç yöntemde önce tutundurma bütçesi belirlenir, sonra da
satılacak mala veya satış bölgelerine göre bütçenin alt bölümlemesi yani dağıtımı yapılır. Amaç
ve görev yönteminde ise bunun tersi bir yöntemle bütçe belirlenir. Şöyle ki, önce her alt kısımla
ilgili yönetici: (1) Tutundurma amaçlarını mümkün olduğu kadar açık-tercihen kantitatif
olarak- belirler; (2) Bu amaçları gerçekleştirmek için görevler belirlenir; (3) Sonra da, o
görevleri gerçekleştirmenin maliyelerini tahmin eder; (4) Tüm alt maliyetler birleştirilerek
toplam tutundurma bütçesi belirlenir.
Bu yöntemin en sınırlayıcı yanı, amaçların nasıl saptanacağı ve saptanan amacın
öngörülen tutundurma harcamasını yapmaya değer olup olmadığı konusunda yol
göstermemesidir. Tutundurma için ayrılan paranın nasıl kullanılacağı da ikinci bir sorundur.

4.8. Uygulama
Pazarlama iletişimi planlarını yapmak için gerekli durum analizi yapıldıktan, elde edilen
veriler doğrultusunda hedef Pazar/pazarlar seçilip konumlandırma yapıldıktan ve
konumlandırma stratejisine uygun pazarlama ve pazarlama iletişimi karmaları belirlendikten ve
önceden tahmini olarak belirlenen bütçe karma ile şekillendikten sonra sıra, pazarlama iletişimi
faaliyetlerinin uygulanmasına gelmektedir.
Sözü edilen faaliyetlerin uygulanmasında en önemli unsur, tüm elemanların uyumlu bir
şekilde koordine edilmesidir. Uygulama sırasında medya planlamasına ve zamanlamaya
uyulması, uygulama öncesi, sırasında ve sonrasında etkinlik değerlendirmelerinin yapılarak
kontrol sürecinin işlemesi önem taşımaktadır.

4.9. Sonuçların Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
İşletmeler tüm fonksiyonlarının performanslarını değerlendirmek suretiyle
düzenlemeye gidebilmekte ve çalışmalarını yeniden planlayabilmektedirler. Gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin etkin olup olmadığını anlayabilmek için kontrol mekanizmasını işletmeleri
gerekmektedir. Çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığını ölçmek ve değerlendirmek bir dahaki
adımın çok daha sağlam atılmasını ve yapılan hatalardan ders alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca
günümüz yöneticileri etkinlik ölçümü ve değerlendirilmesi dendiği zaman, pazarlama iletişimi
yöneticilerinden; “pazarlama ve marka iletişimi için yaptığımız yatırımların ne kadarının geri
döndüğünü bilmek istiyorum” sorusunun da cevabını beklemektedirler.
Gerçekleşen tüm faaliyetlerin geri bildirimini almak, kıt kaynaklarını en verimli biçimde
kullanmak isteyen işletmeler için büyük önem taşımakta olup, bu düşünce BPİ’de ölçümleme
konusunda da yeni arayışlara gidilmesine neden olmuştur.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecindeki hedef kitlenin
belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri değildir?
A) Ölçülebilirlik
B) Pasiflik
C) Yeterlilik
D) Ulaşılabilirlik
E) Uygunluk
2. Pazarlama iletişimi planlama sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum analizinin yapılması
B) Amaçların belirlenmesi
C) Pazarlama iletişimi öğelerinin değerlendirilmesi
D) Uygulama ve değerlendirmenin yapılması
E) Mesaj ve medya stratejisinin belirlenmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde yer alan analiz türlerinden biri değildir?
A) İşletme analizi
B) Performans analizi
C) Rakiplerin analizi
D) Tüketici analizi
E) Ürün analizi
4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin durum analizi yapmalarından sonra pazarlama
stratejisi geliştirmelerinde aşmaları gereken belli başlı basamaklardan biri değildir?
A) Pazar bölümlemesi
B) Hedef pazarın seçimi
C) Konumlandırma
D) Pazarlama karmasının oluşturulması
E) Ürünün Satışı
5. Her bir tüketicinin ayrı bir pazar bölümü gibi algılandığı ve her tüketici için ürünün
kişiselleştirildiği pazarlara ne ad verilir?
A) Kitlesel Pazar
B) Bölümlenmiş Pazar
C) Niş Pazar
D) Kişiselleştirilmiş Pazar
E) Mikro Pazar
6. Pazar bölümlendirme vasıtasıyla işletme büyük ve heterojen olan pazarı, farklı ihtiyaçları
karşılayabileceği ürün ve hizmetlerle daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşabileceği küçük
bölümlere ayırır.
(
)D
(
)Y
7. İyi tanımlanmamış, açık, net anlaşılır, ölçülebilir niteliklere sahip olmayan amaçlar ile
işletmede ulaşılmak istenen sonuçlara ulaşabilmek mümkün değildir.
(
)D
(
)Y
8. Pazarlama iletişimi yönetimi çevresel belirsizliği ortadan kaldırmak ve doğru kararlar
verebilmek amacıyla performans analizi yapar.
(
)D
(
)Y
9. Pİ planlanması, işletmenin pazarlama iletişimi çabalarını etkili bir şekilde yerine
getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi gerekli karar ve adımları içeren bir süreçtir.
(
)D
(
)Y
10. Pİ bütçesinin belirlenmesinde kullanılan en mantıksal yöntem katlanılabilir miktar
metodudur.
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(

)D

(

)Y

Cevap anahtarı:
1. b
2. d
3. b
4. e
5. d
6. d
7. d
8. y
9. d
10. y
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5. REKLAM
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pİ planlanması, işletmenin pazarlama iletişimi çabalarını etkili bir şekilde yerine
getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi gerekli karar ve adımları içeren bir süreçtir.
Bir Pİ planı geliştirme, 9 aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bu adımlar bir pazarlama planı
oluşturmadaki adımlara benzemektedir. Sürecin aşamaları: Bir problemin ya da fırsatın
belirlenmesi (Durum analizi), Hedeflerin belirlenmesi (Amaçlar), Pazar bölümlendirme ve
hedef pazarın belirlenmesi, Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma, Pazarlama iletişimi
karmasının seçimi, Mesaj ve medya stratejisinin seçimi, Bütçeleme, Uygulama, Sonuçların
ölçülmesi ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Bu bölümde Pİ planlaması sürecinde yer alan tüm unsurlar ele alınacak ve ayrıntılı
olarak anlatılacaktır.
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5.1. Reklamın Fonksiyonları
Tüketiciler her gün, yüzlerce ve hatta binlerce reklam mesajına maruz kalıyor. Bu
reklamlar, televizyon reklamları, billboardlar, gazete reklamları, duyurumlar, telefonla
pazarlama çalışmaları olan telepazarlama, e-postalar, taksilerin üzerine monte edilen mesajlar
ya da otobüslerin giydirilmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Birçok iletişim aracından sadece
birkaçı işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileri ile ilişki kurması ve bu ilişkiyi devam
ettirmesi için kullanılır. Bu araçların hepsine birden basit olarak reklam denilebilir. Fakat
gerçekte bu gibi araçlar için kullanılacak doğru kavram, pazarlama iletişimidir. Tüm pazarlama
faaliyetlerinin bütünleşik olarak ele alınması, reklamın pazarlama mesajları biçiminde
algılanmasına yol açmıştır.
Reklam pazarlama iletişimi ve tutundurma karmasının üzerinde en çok konuşulan ve
tartışılan unsurlarından biridir. Reklam, “malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere
duyurulup benimsetilmesi amacıyla, belirli bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde
sunulmasıdır”. Geniş kitlelere yönelik olma, tekrarlanabilme, anlamlı ve etkili bir biçimde
sunulabilme ve kişisel olmama, dolayısıyla tek yönlü etkisinin bulunması da özelliklerinden
bazılarıdır.
Günümüzde reklam çok yaygın olarak başvurulan bir Pİ aracı olup, mal ve hizmetlerin
satışını ve karlılığını arttırma nihai amacı doğrultusunda, başlıca şu amaçlarla yapılabilir;
- Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni Pazar bölümlerine girmek,
- Satın alma güdülerine hitap ederek dar bir zümrenin kullanacağı malı geniş kitlelerin
kullanmasını sağlamak,
- Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak,
- Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satıcılara yardımcı olmak,
- Talep düzeyini korumak için, malın kullanım zaman ve adetlerini (biçimlerini)
değiştirmek,
- Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak,
- Önyargıları, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek
- Tüketicileri eğitmek

5.2. Reklamın İşlevleri
Reklamın bu kadar önemli olması, yerine getirdiği beş temel iletişim fonksiyonu ile
yakından ilişkilidir;
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Bu işlevler;
• Bilgilendirme
• İkna etme
• Hatırlatma
• Değer katma
• Diğer işletme çabalarına destek verme
Bilgilendirme İşlevi
Reklamcılığın en önemli işlevlerinden biri markanın duyurumunu yapmasıdır.
Markanın duyurumu, tüketicilerin yeni markaların farkına varması, markanın farklı özellikleri
ve yararı hakkında tüketicileri eğitmesi, olumlu marka imajının yaratılmasını
kolaylaştırmasıdır. Reklamcılık, iletişimin kitlelere ulaşmada göreli olarak düşük maliyetli
oluşundan dolayı en etkili biçimidir. Yeni bir markanın tanıtılmasını kolaylaştırırken var olan
markalar için talebi ve top-of-mind farkındalık denilen ürün kategorisindeki markalar
sorulduğunda akla ilk gelen marka olma şeklinde tanımlanabilecek farkındalığı artırır. Reklam
hem reklamı yapılan markaya hem de tüketiciye bir başka değerli bilgi sunar ki bu bilgi, var
olan markanın yeni kullanım alanlarının öğretilmesidir. Bu uygulama, kullanım alanını
genişletmeye yönelik reklamlar şeklinde ifade edilir.
İkna Etme İşlevi
Etkili reklamlar, olası müşterileri reklamı yapılan ürün ve hizmeti denemeye teşvik eder.
Bazen reklamlar birincil talebi etkilerler. Birincil talep, bütün ürün kategorisi için talep
yaratmaktır. Bundan daha sık olarak ise reklamlar, bir şirketin markası için talep yaratmak olan
ikincil talep oluşturmaya çalışırlar. Hem işletmeden müşteriye hem işletmeden işletmeye satış
yapan işletmelerin reklamları tüketicilere ve müşterilere bir markaya karşı diğer markayı
denemeleri için akla yatkın argümanlar (düşük fiyat, kalite vb.) ve duygusal çekicilikler sağlar.
Hatırlatma İşlevi
Reklamlar, bir şirketin markasının tüketicinin zihninde canlı tutulmasına yardım eder.
Reklamı yapılan ürünle ilgili bir ihtiyaç oluştuğunda, daha önce izlenen/okunan reklamın
etkisiyle marka, tüketicinin zihnine satın alınacak marka adayı olarak gelir. Bu durum,
markanın belirginliğinin artması olarak adlandırılır. Etkili reklamlar, aynı zamanda tüketicinin
ilgisini çekerler ve satın alma olasılığını artırırlar.
Değer Katma İşlevi
Şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerine değer katabilecekleri 3 temel yol vardır.
Bunlar; yenilik yapma, kalite geliştirme, tüketici algılarını değiştirme şeklide sıralanabilir.
Reklam, algıları etkileyerek markaya değer katar. Etkili reklam, markanın daha seçkin, daha
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stil sahibi, daha saygın ve daha yüksek kaliteli görülmesine yol açar. Tuvalet kâğıdı, şampuan,
televizyon ve fotoğraf makinesi gibi ürünler arasında yapılan bir araştırmada, reklam harcaması
arttıkça, reklamı yapılan markanın daha kaliteli olduğu yönünde bir algının oluştuğu ve bu
durumun da tüketicileri etkilediği görülmüştür.
Diğer İşletme Çabalarına Destek Verme İşlevi
Reklamın birincil rolü, diğer pazarlama iletişimi çabalarını kolaylaştırmasıdır. Örneğin,
reklam, kupon dağıtma aracı olarak kullanılabilir ve dikkati bu ve bunun gibi pazarlama
iletişimi bileşenlere çeker. Reklamın bir diğer yaşamsal rolü, satış temsilcilerini
desteklemesidir. Reklam bir şirketin ürününü önceden satar. Böylece satış temsilcisi, olası
müşterileri ile kişisel iletişiminde önceden kazanılmış değerli bir tanışıklık sağlar. Bir başka
ifade ile reklam, satış temsilcisinin iddialarını daha inandırıcı kılar.

5.3. Reklamın Etkili Olması İçin Gerekli Unsurlar
Reklamın etkili ve verimli bir şekilde sonuç vermesini sağlayacak koşullar şöyle
özetlenebilir;

Ürününün kendine özgü önemli ve belirgin özelliklerinin olması: Fiziksel yapısı
ile farklı ve psikolojik olarak ayırt edici özelliği olan ürün, bunlara sahip olmayan ürünlere göre
daha kolay ve etkin olarak sunulabilir.

5 duyu organıyla ürünün özelliklerini ve yararlarını anlamak olanaklı ise
reklamın talebi arttırıcı etkisi az olur: Ürünün saklı kalmış, ilk bakışta algılanmayan bir takım
yararları var ise onlar reklam edilerek ürün talebi daha kolay arttırılabilir.


Ürün grubuna genel olarak talep düşüyorsa reklam başarılı olamaz


Hedef pazarda şimdiki ve muhtemel kullanıcıların sayıları yeterli değilse,
reklamın etkinliği az olacaktır.

Rakiplerin ölçekleri ve pazar güçleri, Pazar payları ve tüketicilerin o markalara
bağlılıkları da reklam çalışmalarının başarı olanaklarını etkileyen faktörler içinde yer alır.

Ürünü pazarlamak için genel ekonomik koşulların elverişli olup olmadığı da
önemlidir: Örneğin harcanabilir gelirin artması, lüks ürünlerin taleplerini arttırabilecektir.

Kuruluş, ürün grubu için piyasada yapılan reklam harcamalarının en azından,
kendi hedeflediği Pazar payı yüzdesine eşit miktarda bir reklam harcamasına razı değilse,
reklam kampanyasının etkinliği kuşkulu hale gelir.

Herhangi bir ürünün başarı ile pazarlanması, kuruluşun Pazar araştırmaları, ürün
geliştirme, ambalaj, fiyat, finansal yönetim, tutundurma ve dağıtım politikalarındaki ve
uygulamalarındaki becerisinin bir bileşkesidir.
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5.4. Reklamın Sınıflandırılması
Reklamı pek çok değişik bakış açılarına ve değişik ölçütlere göre sınıflandırmak
mümkündür. Genel kabul görmüş ölçütlere göre reklamlar şöyle sınıflandırılabilir:
1. Reklamın yapanlara göre sınıflandırılması
- Üretici reklamı
- Aracı reklamı
- Hizmet işletmesi reklamı
2. Reklamın talebe göre sınıflandırılması
- Birincil talep reklamı
- İkincil talep reklamı
3. Reklamın hedef kitlesine göre sınıflandırılması
- Tüketici reklamları
- Ticari reklamlar
- Endüstriyel reklamlar
4. Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması
- Ürün reklamı
- Kurumsal reklam
5. Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması
- Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar
- Uzun dönemde aldırmaya yönelik reklamlar
6. Reklamın coğrafi kriterlere göre sınıflandırılması
- Ulusal reklam
- Uluslararası reklam
- Bölgesel reklam
- Yerel reklam
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7. Reklamın ödeme şekline göre sınıflandırılması
- Bireysel reklam
- Ortaklaşa reklam

5.5. Reklam Medyasının Seçimi, Reklam Planı ve Mesajları
Reklam medyası
Aşağıda reklamda kullanılan medya unsurları ve herbir medya unsurunun olumlu ve
olumsuz yönleri yer almaktadır.
Araçlar

Üstünlükleri

Sınırları

*Ses, hareket görüntüyü bir araya
getirebilme
*Coğrafi olarak her yana
yayılabilme
Televizyon

*Maliyetli olması

*Kişi başı düşük maliyet

*Reklam kuşaklarında çok reklam
olması, çok sık yayınlanması
sonucu dikkat azalması

* sıklık ve esneklik

*Mesajın kalıcı olmaması

*Spesifik tüketicilere de ulaşma

*Okuryazarlık oranının düşük
olduğu yerde başarı
*Sadece işitsel bir araç olması
*Düşük maliyet
Radyo

*Değişik türde hedef pazarlara
ulaşmada çekicilik
Her yerde dinlenebilmesi
*Reklamlar için esneklik
* Düşük maliyet

Gazete

*Yerel pazarlarda etkili Pazar
kapsamı, coğrafi Pazar seçimi
olanağı
*Reklamlarda esneklik
*Güvenilir bir araç olması

Dergi

*Dinleyicinin dikkatini çekme
güçlüğü
*Mesajın kalıcı olmaması
*Ayrıntılı bilgi vermede zorluk
yaşanması
*Kısa ömürlü olması (1 günlük)
*Zayıf baskı kalitesi
*Spesifik hedef pazarlara ulaşma
zorluğu
*Etki yaratma zorluğu (Çok fazla
reklam)

*Spesifik hedef pazarlara
ulaşabilmesi,

*Esnek değil

*Kaliteli baskı nedeniyle çekicilik

*Pahalı

*Uzun yaşam süresi ve elden ele
okunabilirlik

*Reklamın dergideki konumunda
sınırlı kontrol olanağı

*Prestij
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*Spesifik hedef kitlelere ulaşmada
başarı
*Esnek
Doğrudan posta

*Sonuçların kolay ölçülmesi
*Aynı medyadaki diğer
reklamlarla rekabet etmek zorunda
değil

*Yüksek maliyet
*Alıcı tarafından değersiz
görünüp okunmadan atılabilmesi

*Kişiselleştirme olanakları var
*Spesifik hedef pazarlara ulaşma
*Alıcı tepkilerini kolay ölçme
İnternet

*Kapsamlı bilgi verebilme olanağı
Alıcılara, ilgilendikleri konuları
okuma ve etkileşimde bulunma
olanağı

*Herkesin internete giriş
olanağının bulunmaması
*Etkileşim konusunda kontrolün
alıcıda olması
*Göreceli düşük ilgi

*Düşük maliyet
*Mesajın kısa ve basit olması
zorunluluğu
*Yüksek ulaşım ve sıklık
potansiyeli
*Yerel kitlelere hitap olanağı
Açık hava

*Görsellik ve boyutları nedeniyle
etkili olma
*Pahalı olmaması
*Esneklik

*Hedef Pazar seçiminde spesifik
kitlelere ulaşma zorluğu
*Bazı pazarlarda zayıf bir imajın
olması
*Yer seçiminde sınırlılıkların
olması
*Trafikte dikkat dağıtma, göze
batma, görüntü kirliliği yaratma
gibi nedenlerle eleştirilmesi

Reklam araçlarının seçiminde temel olarak pazarlama yaklaşımını benimsemek, hitap
edilecek Pazar veya hedef tüketiciden harekete geçmek gerekir. Ama konu öncelikle aşağıdaki
konular çerçevesinde değerlendirilmelidir.
1. Reklamla ulaşılacak spesifik amaç: Amaçların iyi tanımlanması gerekir. Reklam
amaçları kısaca satış ve karlılığı arttırma yönünde, markaya bağlılık yaratma veya yeni Pazar
bölümlerine girme olabilir.
2. Bu işe ayrılacak bütçe: Sınırlı bütçe ile seçilebilecek araç sayısı sınırlı iken, daha
geniş bir bütçe ile daha pahalı, ama daha etkili medya seçilebilir.
3.

Hedef pazarın özellikleri

4.

Bu çerçeve içinde reklam araçlarının bu hedeflere ulaşabilme yetenekleri
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Reklam Planı ve Reklam Mesajı:
- Reklam Planı: Reklam yöneticisi veya sorumlusu belirlenen spesifik amaçlara
ulaşmak için yapacağı çalışmaları belirli bir plan çerçevesinde yürütmelidir. Reklam bu
sorumlunun işi olup, bir reklam ajansı kullanılsa da stratejileri saptama, reklam programını
onaylama ve değerlendirme onun görevidir. Uygun bir planlama ile reklam fırsatları
araştırılmalı, reklam nasıl yapılacaktır konusu incelenmelidir.
Reklam yöneticisi reklam planını nı hazırlarken işletme içi ve işletme dışı çeşitli
faktörleri gözönünde tutarak, yapılacak faaliyetlerin uyumlu koordineli bir şekilde
düzenlenmesini sağlar. Zira çeşitli faaliyetlerin etkin bir koordinasyonu olmadan arzulanan
amaçlara ulaşmak zorlaşır. Reklam plan ve programında yer alan faaliyetlerin hem birbiriyle
uyumu; hem de diğer pazarlama ve tutundurma çabaları ile ve ayrıca genel olarak üretim ve
finansman programları ile uyumu sağlanmalıdır.
- Reklam Mesajı: Bu, reklamda yer alan yazılı veya sözlü metin, resim ve şekillerin
tüketiciye iletmek istediği bilgi, fikir ve haberdir. Mesaj geliştirme, reklamın yaratıcılık isteyen
en zor taraflarından biridir. Esasen reklam teknik bir iştir. Genel olarak tutundurma için ve
kişisel satış için olduğu üzere, AIDA modeli çerçevesinde- reklam için de birinci fonksiyon
veya görev, dikkat çekmektir. Bu yüzden gazete veya dergi reklamlarında, bunu sağlamak için
şu yollara başvurulur:
-

Göz alıcı resimler

-

İri bir başlık

-

Aktüel olaylar veya resimler

İkinci olarak dikkati çekilen okuyucu veya dinleyicide bir ilgi yaratmak ve bunu
sürdürmek gerekir ki, bu da reklamın dili ve havasının hedef alınan kimselere uygun düşmesine
bağlıdır.
Üçüncü sırada yer alan istek uyandırma fonksiyonu reklamın en güç yanlarından biridir.
Çoğu kez tek bir reklamla tüketicide satın alma isteği uyandırılamadığından, uzun süreli ve
tekrarlamalı kampanyalara girişilir. Tüketicinin hem mantıksal, hem de duygusal güdülerine
hitap edilmeye çalışılır.
Dördüncü olarak da, reklam fonksiyonu, potansiyel alıcıyı veya tüketiciyi harekete
geçirmek ya da satın alma işlemine itmektir. Bu sayılan fonksiyonları yerine getirebilmek için
mesaj, açık-seçik, inandırıcı, yol gösterici ve tüketicilerin özelliklerine ve olanaklarına uygun
çözümler önerici nitelikte olmalıdır.
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5.6. Reklam Ajansları
Günümüzde reklam ajansları reklam verenin ihtiyacına cevap verecek şekilde ikna edici
iletişim mesajları üreten, bu mesajların yayınlanmasını sağlayan kurumlar haline gelmişlerdir.
Kimi ajanslar sadece ikna edici mesajları üretirken, dolayısıyla yaratıcı çalışmalara
odaklanırken, kimi ajansla medyada reklam için yer ve zaman satın alma işleri ile uğraşır
olmuşlardır. Tüm bunların yanında reklam ajansları müşterileri için, marka stratejileri,
pazarlama ve satış tutundurma çalışmalarını da yürütebilmektedirler. Her ne kadar müşterilerin
ihtiyaçları bir birinden faklı olabilse de reklam ajansları için halen müşterilerin satış arttırma
çabaları önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzün değişen koşulları reklamcılık sektörü ve kurumlarının önemini de
arttırmaktadır. Artık pazarda birbirine çok benzeyen birçok ürün bulunmaktadır. Reklam ajansı
için bu birbirine benzeyen birçok ürün arasından kendi müşterisinin ürününü sattırmayı
başarabilmek belirleyici bir rol olmaktadır.
Reklam ajansları, mallarını, hizmetlerini ve fikirlerini satmak isteyen müşteriler için
reklam geliştiren ve medyada yer almasını sağlayan iş koludur. Özellikle pazarlama iletişimi
çalışmaları dikkate alındığında çok fazla karmaşık işi de yapabildikleri görülmektedir.
Günümüzde reklam ajansları medya planlama ve satın alma, araştırma, pazar bilgisi, kampanya
geliştirme ve reklam yaratıcılığı gibi pek çok alanda hizmet vermektedir. Amerika Reklam
Ajansları Birliği (AAAA), reklam ajanslarını, pazarlama ve reklam planlarını, reklam ve diğer
tanıtım malzemelerini geliştiren ve hazırlayan, yaratıcı insanların ve işverenlerin bağımsız
örgütlenmesi olarak tanımlamaktadır
-

Ajans Türleri

Günümüzde her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de uzmanlaşma
gözlenmektedir. Bu nedenle reklamı yapılacak ürün ya da hizmetin tanıtımı için seçilecek
ajansın önemi büyüktür. Günümüzde, reklam ajansları şu şekilde tasnif edilmektedir.
Tam Hizmet Ajansı: Müşterilerinin reklamla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayan
bağımsız ticari ajanslardır. Bu tür ajanslar, reklam metninin hazırlanması, yaratıcı çalışmaların
yapılması, yapım, medyalarda yer ve zaman satın alınması, ürüne marka bulmak, ürün
ambalajının dizayn edilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama
araştırmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi gibi birçok hizmeti bir arada yürütmektedir.
Uzman Ajanslar: Belirli bir alanda uzmanlaşmış ajanlardır. Sözgelişi belirli ürün
gruplarından (cam ürünleri, içecekler) belli medyalarda (doğrudan postalama, televizyon)
demografik açıdan belirli pazarlara (bayanlara, çocuklara) ya da belli uluslararası pazarlarda
(Avrupa, Güney Amerika) uzmanlaşma yoluna giden bu ajansların en önemli avantajı hitap
ettikleri pazarı ve pazarlama koşullarını yakından tanıyor olmalarıdır.
Ajans Ağları: Belirli bir merkeze bağlı olarak diğer kentlerde ya da ülkelerde kurulmuş
olan ajanslardan oluşturduğu bir reklam ajansı türüdür. Bu tür ağın temel amacı, ajansın
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bulunduğu yöreye ait bilgilerin, ağın diğer üyelerine gönderilmesi ve merkezdeki ajans
çalışmalarıyla ilgili bilgilerin de üye ajanslara iletilmesidir.
Şirket Ajansları: Reklam verenin kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurduğu
ajans türüdür.
Reklam verenin bu tür ajans kurmasındaki iki temel neden, reklam masraflarından
tasarruf etmek ve reklamlar üzerinde tam bir denetim sağlamaktır.
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Uygulamalar

98

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi reklamın güçlü yönlerinden biridir?
a. Geniş bir kitlesel izleyiciye ulaşabilmesi
b. Çift yönlü iletişimi mümkün kılması
c. Spesifik hedef kitlelere hitap etmesi
d. İnanılırlığının yüksek olması
e. Maliyetinin düşük olması
2. I. Birincil talep reklamı
II. İkincil talep reklamı
III. Aracı reklamı
IV. Tüketici reklamları
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri reklamın talebe göre sınıflandırmasının içinde yer alır?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. III ve IV
e. Yalnız IV
3. I. Üretici reklamı
II. Hizmet işletmesi reklamı
III. Aracı reklamı
IV. Tüketici reklamları
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri reklamı yapanlara göre sınıflandırmasının içinde yer
almaz?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. III ve IV
e. Yalnız IV
4. Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme yönlü amaçlarından biri değildir?
a. Yanlış izlenimleri düzeltmek
b. Marka tercihi yaratmak
c. Ürünün nasıl kullanılacağını açıklamak
d. Varolan hizmetleri tanımlamak
e. Ürün için yeni kullanım biçimleri önermek
5. Aşağıdakilerden hangisi reklam mesajlarında inanılırlığı yüksek ya da sevilen bir kaynağın
ürünü önermesi yaklaşımıdır?
a. Tanıklık
b. Bilimsel kanıt
c. Yaşam biçimi
d. Yaşamdan kanıt
e. Sembolik kişilikler
6. Reklamın amaçlarından biri firma imajı ve markaya bağlılık yaratmaktır.
(
)D
( )Y
7. Motive etme reklamın işlevlerinden biridir.
(
)D
( )Y
8. Reklamın etkili ve verimli bir şekilde sonuç vermesini sağlayacak koşullardan biri ürünün
homojen nitelikli olmasıdır.
(
)D
( )Y
9. Birincil talep reklamı markaya yönelik olarak yapılan reklamdır.
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(
)D
( )Y
10. Tam Hizmet Ajansı, müşterilerinin reklamla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız
ticari ajanslardır.
(
)D
( )Y
Cevap anahtarı:
1. a
2. c
3. e
4. b
5. e
6. d
7. y
8. y
9. y
10. d

6. SATIŞ GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Satış Geliştirmenin Tanımı ve Özellikleri
6.2. Satış Geliştirmenin Önem Kazanmasının Nedenleri ve Amaçları
6.3. Satış Geliştirme Çeşitleri, Yöntemleri ve Araçları
6.4. Satış Geliştirmenin Üstün ve Zayıf Yönleri
6.5. Satış Geliştirmenin Uygulanması ve Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tutundurma karmasının bir unsuru olarak satış geliştirme son yıllarda giderek artan bir
şekilde önem kazanmaktadır. Bu durum sadece satış geliştirmeye ayrılan işletme bütçelerindeki
artışta değil, aynı zamanda bu faaliyetlere en az reklam ve kişisel satış kadar önem verilmesinde
kendini göstermektedir. Bu nedenlerle satış geliştirme artık kısa vadeli bir Pİ karması unsuru
olarak değil, pazarlama karmasının bütününde özel bir yeri olan araç olarak kabul edilmektedir.
Bu bölümde satış geliştirme çalışmalarının tanımı, önemi, özellikleri, üstün ve zayıf
yönleri ile araçlarından bahsedilecektir.
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6.1. Satış Geliştirmenin Tanımı ve Özellikleri
Satış geliştirme esasen reklam ve kişisel satışla karşılaştırıldığında, oldukça yeni
sayılabilecek bir tutundurma karmasıdır. Satış geliştirme, kişisel satış, reklam, halka ilişkiler ve
doğrudan pazarlama çabaları dışında kalan, genellikle sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara
katılma, sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan diğer satış arttırıcı çabalardır.
Satış geliştirmeyi diğer tutundurma karması unsurlarından ayıran farklılaştırıcı birtakım
özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;
-

Dikkat çekme ve etkili olma

-

Uygulama ve denetleme kolaylığı

-

Aşırı kullanılması halinde malın değerini küçültme

6.2. Satış Geliştirmenin Önem Kazanmasının Nedenleri ve Amaçları
Pazarlama ve tutundurma karmasının bir unsuru olarak satış geliştirme son yıllarda
sürekli ve artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Bu durum sadece satış geliştirmeye ayrılan
bütçelerdeki artışta değil, aynı zamanda iş dünyasındaki düşünce değişiminde de kendini
göstermektedir. Bu değişimin sonucu olarak satış geliştirme artık kısa süreli problem çözmeye
yönelik birbirinden bağımsız çok sayıda tek tek faaliyetlerden oluşan taktik ve faaliyetsel araç
olmaktan ziyade pazarlama karmasının bütününde yeri olan ve stratejik yönü kabul edilen bir
araca dönüştürülmektedir. Başka bir deyişle satış geliştirme sadece satışlar düşünce başvurulan
bir araç olmamalı, uygulama detaylı bir plan, titiz ve yeterli bir hazırlık sonrası yapılmalıdır.
Satış geliştirme çalışmalarının gün geçtikçe daha çok kullanılan bir pazarlama iletişimi
unsuru olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir:
- Perakendecilerin Güç Kazanması Günümüzde perakendecilerin üreticiler üzerinde
ciddi bir gücü olduğunu söyleyebiliriz. Üreticiler perakendecilerin dünyasında var olabilmek
ve pazar paylarını kaptırmamak için hem hedef kitlelerine hem de perakendecilere yönelik satış
geliştirme çalışmalarına ağırlık vermektedirler.
- Yoğun Rekabet: Günümüzde hemen her ürün kategorisinde pek çok marka
bulunmakta ve bu markaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Markalarına sadık tüketiciler
giderek azalmaktadır. Satış geliştirme çalışmaları tüketicilerin ilgisini çekmek, ürünü denetmek
veya hatırlatmak için sıklıkla kullanılmaktadır.
- Kısa Dönem Bakış Açıları: Birçok işletme, markalarını kısa dönemli pazarlama
stratejilerine göre oluşturmaktadır. Bu nedenle, pazarlama iletişimi faaliyetlerine büyük
yatırımlar yapmaktan çekinen pek çok marka da en garanti araç olarak satış geliştirmeyi
benimsemektedir.
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- Ölçülebilirlik: Bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarının içinde ölçülebilirliğe en fazla
olan araç satış geliştirmedir. Stok yönetimi sistemleriyle anlık verilere ulaşmak, satış geliştirme
faaliyetlerini bu verilere göre düzenlemek oldukça kolaydır. Belli bir kampanya dönemi söz
konusuysa, bu dönemin bitiminde elde edilen rakamlar yine pek çok bulguyu kuruluşların
hizmetine sunmaktadır.
Satış geliştirme faaliyetlerinin belirli amaçları bulunmaktadır. Bunlar;
- Yeni kullanıcılara ulaşmak,
- Müşteri sadakatini yeniden satın alma yoluyla arttırmak
- Mevcut müşterileri teşvik etmek,
- Mevcut müşteri sayısını artırmak,
- Ürün kullanım sıklığını artırmak,
- Tüketici sayısını artırmak,
- Mağaza içi trafiğini arttırmak
- Marka reklamını güçlendirmek,
- Yeni ürünün tanıtımını yapmak
- Rakip markalara olan bağlılığı ortadan kaldırmak,
- Kararsız müşterileri ve edinilen değişken müşterileri devamlı müşteri yapmak,
- Dağıtıcıları ürünü satmak konusunda ikna etmek
- Hizmetin ayıt edici özelliklerini iletmek,
- Rakiplerin rekabetini aşmak,
- Bilgi istemenin teşvik edilmesi

6.3. Satış Geliştirme Çeşitleri, Yöntemleri ve Araçları
Satış geliştirme hedef alınan gruplara göre 3’e ayrılır. Bunlar;
-

Tüketicilere yönelik

-

Aracılara yönelik

-

Satış gücüne yönelik
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Herbirini ayrı ayrı inceledğimizde;
-

Tüketicilere yönelik satış geliştirme

Tüketicilere yönelik satış geliştirme yukarıda satış geliştirmenin amaçlarında ele
alınmıştı.
-

Aracılara yönelik satış geliştirme

Üretici işletmeler perakendeci ve toptancı aracı işletmelere yönelik olarak önemli
ölçüde satış geliştirme harcamalarına girişirler. Bu uygulama, aracı işletmelerin belirli bir
markanın dağıtımını üstlenmesi veya sürdürmesini, ona raf yeri ayırmasını, yeni mamulü pazara
sunması, stok düzeyini yüksek tutması, reklam yoluyla tutundurma üstlenmesi, fiyat iskontoları
uygulaması, rakiplere karşı markayı savunması bazen de fiyat iskontosuna gitmemesi
nedenleriyle yapılır.
Üreticiler başlıcaları yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için birçoğu tüketici
promosyonunda kullanılan tutundurma ikramları, takvim ve ajandalar, hediyeler, ticari
sergilervb. çeşitli araçlara başvurular. Ücretsiz mal vermek, ortak reklam, satın alma avansı,
fuar ve sergiler, katalog ve broşürler, bayi yarışmaları, ikramiye, karşılıksız mal verme, bayi
toplantıları düzenleme gibi araçları kullanırlar.
-

Satış gücüne yönelik satış geliştirme

Üretici işletmeler kendi satışçılarını motive etmek, daha verimli çalışmalarını sağlamak
için de satış geliştirme faaliyetlerini yürütürler ve çeşitli araçları kullanırlar. Bunların başlıcaları
şöyle sıralanabilir: Primler, yarışmalar, satış toplantıları, özel ödüller, yılın veya ayın satışçısı
gibi ödüllendirmeler, evrak çantaları, cüzdanlar, sergiler, satışa yardımcı gereçler, eğitim
materyalleri (AVON)
Satış geliştirme ya da diğer adlarıyla satış tutundurma veya promosyon, bütünleşik
pazarlama iletişimi araçlarından biridir. Diğer araçlara harcanan çabalar kimi zaman ani
satışlara neden olmayabilir. Bu tip durumlarda tüketicilerin teşvik edilmesi için bazı ödül ve
hediyeler devreye sokulur. Bu sayede satışların hareketlenmesi amaçlanır. Satış geliştirme
çalışmaları sadece nihai tüketicilere değil, aracılara yönelik de uygulanabilir. Temel bazı satış
geliştirme teknikleri şunlardır:
- Kupon: Yabancı ülkelerde, özellikle A.B.D.de çok yoğun kullanılan bir tekniktir.
Gazete ve dergilerde yayınlanan kuponlar tüketicilere çeşitli indirimler sunar. Kuponları
biriktiren tüketiciler ilgili ürünleri daha ucuza satın alabilirler. Kuponları takip etmeye başlayan
tüketicilerin bunu bir bağımlılık haline getirdikleri bilinmektedir.
- İndirim: Satışları kısa vadede artırmanın etkili yollarından biridir. Tüketiciler
ihtiyaçlarından daha fazla miktarlarda satın alma yapabilir. Kısa vadede rakiplerden pazar payı
çalmak mümkündür ama dikkatli bir fiyatlandırma politikası ile yönetilmezse marka imajına
zarar verebilir.
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- Hediye Ürün: Tüketiciler ödedikleri miktar değişmeden hediye almaktan hoşlanırlar.
Diğer yandan bu sürekli bir beklentiye dönüşebilir. Tüketici marka tercihinden çok hediyeli
ürün arayışına girerse, bundan rekabet halindeki tüm markalar zarar görür.
- Örnek Ürün: Kalabalık ve rekabetin yoğun olduğu pazarlara yeni bir marka veya
ürünle girmek son derece zordur. Bu tip durumlarda hem ürünü denetmek hem de marka adını
duyurmak için ücretsiz numune ürünler tüketiciye hediye olarak verilir.
- Yarışma-Çekiliş: Bir yarışmayı veya ürünü satın alanlar arasında yapılan çekilişi
kazananlara hediyeler dağıtılmasıdır. Satışları artırmasının yanı sıra; yarışmaya veya çekilişe
katılabilmek için tüketicilerden pek çok kişisel bilgi toplanır. Bu bilgiler markanın veri tabanına
aktarılarak ilerideki tanıtım çalışmalarında kullanılabilir.
- Teşhir Malzemesi: Özellikle perakendecilerin satışlarına destek olmak amacıyla
kullanılır. Aracılar markanın kendileri için geliştirdiği bu tür malzemeleri kullanarak satışlarını
artırırlar.
- Bayi Toplantısı: Aracıları bir araya getiren ve motive eden toplantılardır. Yoğun
çalışan bu kitle için tatil ve benzeri organizasyonlar şeklinde de planlanabilir.
- Satış Toplantısı: Bayi toplantısına benzer organizasyonların satış ekibi için
planlanmasıdır.

6.4. Satış Geliştirmenin Üstün ve Zayıf Yönleri
Satış geliştirmenin üstün ve zayıf olduğu yönler vardır. İşletmeler satış geliştirme
faaliyetleri düzenlerken bu özellikleri dikkate almalı ve ona göre davranmalıdır. Satış
geliştirmenin üstün yönleri şunlardır;
- Satış geliştirme uygulamaları, aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma
duygusu yaratır. Bu ise ürüne yönelik olumlu tutumlar geliştirir.
- Satış geliştirme, diğer çalışmalara ek olarak uygulanır. Tüketiciler satın
almalarından dolayı ekstra bir şeyler kazanırlar.
Satış geliştirme doğrudan bir teşvik aracıdır. Eylemin şimdi olmasına yöneliktir.
Başarılı olduğunda satışlarda artış görmek olasıdır.
- Satış geliştirme esnektir. Yeni ürünün tanıtımı sürecinde, herhangi bir aşamada
kullanılabilir. Reklam ve kişisel satış ile sunulan satış mesajlarını zenginleştirebilir. Aracı
kuruluşlar ve satış elemanlarını kötü giden koşullarda destekler niteliktedir.
- Satış geliştirme etkinliklerinin en önemli üstünlüklerinden bir, farklı büyüklükteki
işletmeler tarafından kolaylıkla uygulanabilmesidir. Reklam etkinlikleriyle karşılaştırıldığında
daha ucuz ve kolay yürütülebilen satış tutundurma tekniklerinin bulunması küçük işletmelerin
de bu etkinlikleri uygulayabilmesini sağlamaktadır.
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Satış geliştirmenin üstün yanları yanında zayıf yönleri de bulunmaktadır. Bunlar;
- Satış geliştirme çalışmaları geçici ve kısa ömürlüdür. Uzun dönemli
planlandıklarında yararlı olamazlar. Genellikle 3 aydan az bir dönemi kapsarlar.
- Satış geliştirme çalışmaları tek başına kullanılamaz. Diğer tutundurma karması
unsurlarıyla beraber, özellikle reklam ve kişisel satış, uygulanmalıdır. Satış geliştirme, diğer
çalışmalara ek bir destek oluşturması açısından önemlidir.
-

Satış geliştirme uygulamalarının aynen tekrar edilmeleri oldukça zordur.

- Bir ürün için yapılan çok çeşitli tutundurma uygulamaları, ürünün imajını olumsuz
etkileyebilir. Örneğin; popüler olmayan ürünlerden biri olduğu, çok miktarda ürün stoku olduğu
ya da ürünün kalitesiz olduğu kanısı uyandırılabilir.
- Reklam ajanslarında en yaratıcı yetenekler bu işlere ayrılmaz. Genellikle ajanslar,
satış geliştirme çalışmalarını düşük statüde görürler.

6.5. Satış Geliştirmenin Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Satış geliştirme faaliyetlerinin etkin ve verimli olabilmesi belirli bir program dahilinde
yürütülmesini gerektirmektedir. Söz konusu program aşağıdaki noktaları kapsamalıdır. Bunlar;
- Yaratıcı fikirler ve uygulamalar geliştirme: Bu aşamada ürüne değer katan, tüketici
gözünde değerini arttıran yaratıcı fikirlere dayalı geliştirme, satış geliştirme etkinlikleri
üzerinde durulur.
- Katılım koşullarını belirleme: Satış geliştirme etkinliklerine kimlerin katılabileceği,
son katılım tarihi, satın alma kanıtları gibi konular açığa kavuşturulur.
- Satış geliştirme araçlarının dağıtım ve teşvik şekline karar verme: Bu noktada
hedef kitle ve dağıtım şekli önemli belirleyicilerdir.
- Satış geliştirme etkinliğinin süresini belirleme: Satış geliştirme etkinliğinin
süresinin belirlenmesi aşamasıdır.
- Satış geliştirme tepki mekanizmalarını netleştirme: Tüketicinin bir teşviğe kısa ya
da uzun sürede tepki göstermesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesidir.
- Satış tutundurma bütçesini belirleme: Bu aşamada satış geliştirmeye ayrılacak bütçe
belirlenir.
- Test etme ve uygulama: Teşviğin miktarını ve uygunluğunu belirlemek (En uygun
tekniğin belirlenmesi) için öntestin yapılması ve sonra program doğrultusunda uygulamaya
geçme aşamasıdır.
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- Sonuçları değerlendirme: Sonuçların değerlendirilmesinde en çok kullanılan
yöntem, satış geliştirme öncesi, esnası ve sonrası satışları karşılaştırmaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin güçlü yönlerinden biri değildir?
a. Yeni ürünlerin denenmesini kolaylaştırır
b. Satış gücünü destekler
c. Perakendecileri markayı satın alma ve stoklamaya yönlendirir
d. Uzun dönemli uygulamalar olarak hazırlanır
e. Sonuçlarını hızla almak ve ölçmek mümkündür
2. İşletmelerin, ürünlerinden ya da hizmetlerinden düzenli yararlanan müşterilerini
ödüllendirmeye yönelik satış geliştirme etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Para iadesi
b. Kupon verme
c. Süreklilik programları
d. Fiyat indirimi
e. Hediye verme
3. I. Dikkat çekme ve etkili olma
II. Uygulama ve denetleme kolaylığı
III. Aşırı kullanılması halinde malın değerini küçültme
IV. Tekrarlanabilme ve her yana yayılabilme
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri satış geliştirmenin yukarıda sayılan özellikleri içinde yer
almaz?
a. Yalnız IV
b. Yalnız III
c. Yalnız I
d. I ve IV
e. II ve III
4. Tüketiciye belli bir ürün için üzerinde belirtilen para kadar tasarruf yapma olanağı tanıyan
satış geliştirme aracı ne olarak tanımlanır?
a. Fiyat indirimi
b. Para iadeleri
c. Kuponlar
d. Hediye vermek
e. Satışı kolaylaştırıcı malzemeler
5. Satış gücünün satış sunuşunu kolaylaştıracak, ürün modelleri, resimler ya da müşteriye
armağan edebileceği kuruluşun logosunu ya da markasını taşıyan ajanda, kalem, takvim gibi
malzemeler hangi satış geliştirme uygulamasına örnektir?
a. Süreklilik programları
b. Armağanlar
c. Kuponlar
d. Satış noktası malzemeleri
e. Satışı kolaylaştırıcı malzemeler
6. Satış geliştirme uzun süre uygulandığında malın değerini küçültür.
(
)D
(
)Y
7. Satış geliştirme faaliyetlerinin uygulama ve denetlemesi güçtür.
(
)D
(
)Y
8. Satış geliştirmenin önem kazanmasının nedenlerinden biri perakendecilerin güç
kazanmasıdır.
(
)D
(
)Y
9. Satış geliştirmenin hedef gruplarından biri de satış gücüdür.
(
)D
(
)Y
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10. Satış geliştirme, diğer çalışmalara ek olarak uygulanır. Tüketiciler satın almalarından
dolayı ekstra bir şeyler kazanırlar.
(
)D
(
)Y
Cevap anahtarı:
1. d
2. c
3. a
4. b
5. e
6. d
7. y
8. d
9. d
10. d

7. HALKLA İLİŞKİLER
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Giriş
Halka İlişkiler çağdaş yönetim anlayışının temel unsurudur. Yirminci yüzyılın
başlarında kamuoyunu dikkate almayan, daha çok işadamlarında belirginleşen, “işletmenin tek
amacının daha çok kâr etmesi; sahiplerinin daha çok para kazanması” olduğu görüşü, işletmeler
büyüyüp ortak sayısı arttıkça geçerliliğini yitirmiştir. Birkaç kişinin sermayesi ile
yönetilemeyecek hale gelen işletmeler “halka açık şirketler” haline dönüştükçe, önce
yöneticilerin halktan gelen ortaklarla olumlu ilişkiler kurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha
sonra, bu ilişkilerin; çalışanları, müşterileri, bayileri, küçük satıcıları, işletmeye tedarikçi olarak
çeşitli maddeleri sağlayanları, yerel toplumu, eğitim kurumlarını, yerel ve merkezi hükümet
kuruluşlarını ve nihayet 1930’larda sivil toplum örgütleri de dahil tüm kamuoyunu içine
almasıyla, halka karşı sorumluluğunun bilincine varan yönetim anlayışı değer kazanmıştır.
Bu bölümde, önce halkla ilişkilerin gelişimi, anlamı, tanımı ve önemi ele alınacak;
sonra, halkla ilişkilerin amaçları üzerinde durulacak; daha sonra, sırasıyla şu konular ele
alınacaktır: halka ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkiler süreci, etkili iletişim ve hedef kitleler;
halkla ilişkilerin türleri ve son olarak da, halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanılan araç ve
metodlar.
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7.1. Halkla İlişkilerin Gelişimi, Anlamı, Tanımı ve Önemi
Halkla İlişkilerin Gelişimi: Halkla ilişkiler önce ABD’de ve kamu kesiminde ortaya
çıkmış; daha sonra özel kesimde de önem kazanarak çeşitli evrelerden geçmiştir. Kamu
kesiminde halkla ilişkilerin geçmişi çok eski tarihlere kadar gitmekle beraber, planlı ve düzenli
bir şekilde ilk uygulaması bundan 115 yıl öncesine (1896 Başkanlık seçimleri) dayanmaktadır.
Onu izleyen yıllarda, 20. yüzyılın başlarında bir işletmede bir gazetecinin "işletme ile, ilgili
gruplar arasında iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla" maaşlı olarak çalıştırılmasıyla özel kesimde
de görülmeye başlamıştır. Ancak, Büyük Ekonomik Kriz (1929-1933) her iki kesimde de halkla
ilişkilerin gelişmesini hızlandırmıştır. Devletçe bu kriz atlatılmaya çalışılırken, bilimsel
(özellikle toplumbilimsel, psikolojik, sosyo–psikolojik nitelikdeki) araştırmalara girişilmiş;
bugünkü anlamda kamuoyu yoklamaları geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Böylece,
kamunun toplumsal sorunlara ilgisinin artması yanında, işletmelerin de sadece kâr peşinde
koşmalarının yeterli olmadığı; Taylorizm doğrultusunda yalnızca verimlilik artışına
odaklanmış olan işletme faaliyetlerinin, ihmal edilmiş bulunan işletme içi insan ilişkilerine ve
işletme–çevre–aile–sendika gibi işletme dışı grup ilişkilerine önem vermeleri gereği ortaya
çıkmıştır.
Büyük Kriz ile toplumsal bir içeriğe kavuşan halkla ilişkiler, II. Dünya Savaşı sonuna
kadar Avrupa'ya da yayılarak bir işletme yönetim fonksiyonu olarak benimsenmiş; daha sonra
hemen hemen bütün ülkelerde benimsenmeye başlamıştır. Ülkemizde de özellikle 1961
Anayasası ile çalışanlara sendikal hakların verilmesi ve toplumsal örgütlenmeler ile bu yönde
kamu kesiminde bir hareket başlamıştır. Özel sektörde işletmelerin halkla ilişkilerle tanışması
ise 1970’lerde olmuştur. Bunda Türkiye’deki çokuluslu şirketlerin (örneğin, petrol ve havayolu
şirketlerinin) halkla ilişkiler birimleri kurmalarının önemli etkisi olduğu; Mobil, Shell,
Chrysler, Goodyear, Hilton gibi yabancı kökenli şirketlerden sonra, Koç, Eczacıbaşı, Yaşar gibi
holdinglerle, Ziraat ve İş Bankaları, Oyak-Renault, Hürriyet ve Milliyet gibi büyük kuruluşların
aynı yolu izledikleri bilinmektedir. 1980’lerden itibaren çok sayıda büyük şirket ya kendi
bünyesinde bir halkla ilişkiler bölümü oluşturmuş ya da sayıları gitgide artan halkla ilişkiler
ajanslarından yararlanmaya başlamıştır.
Halkla İlişkilerin Anlamı ve Önemi: Halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal ve siyasal
kuruluşların yöneticilerini, her faaliyetlerinde halkın yararını ön plana çıkaran bir görüş ve
tutuma yönelten bir yönetim felsefesi haline gelmiştir. Halkla ilişkiler, temelde bir iletişim
faaliyeti olup, bir işletmenin (ya da genelde bir kuruluşun) toplumda kendisiyle ilgili çeşitli
çıkar grupları ile iyi ilişkiler geliştirmesi, topluma yararlı faaliyetleri konusunda bilgi vermek
suretiyle bu ilişkileri sürdürmesi çabalarıdır. Bu çabalarda, işletmede alınacak kararlarda kamu
yararının gözetildiği düşüncesi, ya da felsefesinin bulunması gerekir. İş dünyasında bu yönde
bir düşüncenin gelişmesi, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde "sosyal kurum" kavramını
geliştirmiştir. Bir işletme belirli bir düzeye (büyüklüğe) geldikten sonra, dolaylı veya dolaysız
olarak ilişkide bulunduğu kitlelerin (ortaklar, çalışanlar, müşteriler vb.) yararlarına eşit ölçüde
hizmet eden bir sosyal kurum olarak çalışmalıdır.
Şu halde belirli büyüklüğe ulaşmış özel ya da kamu kuruluşunun, herşeyden önce,
topluma yararlı işler başarması gereği ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef
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kitlesi durumundaki gruplara ya da genelde kamuoyuna toplum yararına yapılan çalışmaların
duyurulması da, konunun diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. Böylece, halkla ilişkiler, iki
aşamalı bir fonksiyonu yerine getirmektedir.
Devlet açısından değil de, özel sektör açısından bakıldığında, halkla ilişkiler
kavramındaki "halk" kelimesi ile ifade edilmek istenilen tümüyle halk olmayıp, bir işletmenin
ilişkili olduğu hedef kitledir; bu kitle halkın büyük bir bölümü olabileceği gibi, sadece küçük
bir kısmı da olabilir. Örneğin, ülkedeki tüm hanımlar, erkekler ya da çocuklar; doktorlar,
mühendisler gibi sadece belirli meslek mensupları; işletmede çalışanlar ya da bir otelin
müşterileri; bir okulun öğrencileri ya da velileri; bir spor kulübünün sporcuları veya taraftarları.
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Bazı Özellikleri: Halkla ilişkiler çeşitli şekillerde
tanımlanabilir. Bir kuruluşun kamuoyu ile ilişkileri açısından, "kuruluş olumlu işler başarmalı
ve bunları kamuoyuna duyurmalıdır" görüşü doğrultusunda yapılan çeşitli halkla ilişkiler
tanımlarından bazılarına göre, halkla ilişkiler:
“Kişi, şirket ya da bir kurumla halk arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirme
bilim ya da sanatdır”.
"Bir kuruluşu, çalışanlara, müşterilere, ilgili olduğu kişilere sevdirme ve saydırma
sanatıdır".
"Özel ya da kamu kurum ve kuruluşunun, ilişkide bulunduğu kimselerin anlayış,
sempati ve desteğini elde etmek için sürekli olarak yaptığı faaliyetlerdir"(9) (Uluslararası
Halkal İlişkiler Birliği–IPRA'nın tanımı).
Ülkemizde bu konunun önde gelen uzmanı olarak çeşitli yayınları da bulunan; hem
uygulaması, hem de akademik yönü olan Alaaddin Asna'nın yapılacak işleri anlatan oldukça
uzun tanımına göre de, halkla ilişkiler: "Özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve
sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri
değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme
yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.”
Son bir tanım olarak, Cutlip ve diğerlerine göre de, halkla ilişkiler:
“Kurum ile farklı hedef kitleler arasında karşılıklı yarar ilişkilerini belirleyen ve bu
ilişkileri beslemek için iletişim kuran, kuruma itibar kazandırmaya yönelik bir yönetim
fonksiyonudur.”
Halka İlişkiler Tanımlarının Ortak Özellikleri: Yukarıda görüldüğü üzere halkla ilişkiler
çok kapsamlı bir faaliyet alanı olup, yapılmış olan tanımları da çok çeşitlidir. Ortak bir zemin
belirlemek amacıyla; 1976’da ABD’de yayımlanan bellibaşlı bilimsel kitap, dergi, bülten ve
makalelerdeki tanımları 1906-1976 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak şekilde tarayan 65
kişilik bir uzmanlar ekibinin belirledikleri 472 adet halkla ilişkiler tanımının analizinden çıkan
sonuçların başlıcaları şöyle sıralanabilir:
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– Halkla ilişkiler uzmanlık gerektirir.
– Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir.
– Halkla ilişkiler kamuoyunun etkisinin farkında olarak çeşitli gruplar arasındaki
iletişimi düzenler.
– Halkla ilişkiler hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi bilgilendirir; gerekli
araştırmaları yaparak önerilerde bulunur.
– Halkla ilişkiler, işletmenin kâr amacı yanında sosyal sorumluluğunun da bulunduğunu
gösterecek biçimde davranmasına yardımcı olur.
– Halkla ilişkiler ister danışman, ister firma içi bir birim olsun, yönetimin bir parçası
olarak faaliyet gösterir.
Bu tesbitlerin en basiti olan ilki, konunun bir uzmanlık alanı olduğu yolundadır. Oysa
konunun bir uzmanına göre, ülkemizde “... orta boy firmaların çoğunda asıl meslekleri
mankenlik olan ya da manken olduklarını iddia eden güzel, alımlı kızlarımız ek görev olarak
halkla ilişkiler icra etmektedir.”(13) Bazı büyük kuruluşlarda ise, halkla ilişkiler çalışmalarının
konunun hiç eğitimini almamış ya da kayırılarak görev verilmiş kişilerce yürütüldüğü
görülmektedir. Söz konusu durumun
düzeltilmesi; bu yolda profesyonellerin ve
uygulamacıların üzerlerine düşeni yapmaları gerekmektedir.

7.2. Halkla İlişkilerin Amaçları
Halkla ilişkiler fonksiyonunun işletmelere sağlayacağı çeşitli yararlar vardır. Bunlar,
işletmenin halkla ilişkiler yoluyla ulaşmak istediği amaçlardır ve başlıcaları şöyle sıralanabilir:
– İşletme ile ilgili halk kesimlerine (hedef kitlelere) işletme ve faaliyetleri hakkında bilgi
vererek onları aydınlatmak
– Halkta; işletme, yöneticileri ve çalışanları hakkında var olan olumlu düşünceleri
güçlendirmek
– Olumsuz kanaat, düşünce ve izlenimleri, yanlış anlaşılmaları düzeltmek
– Genelde toplum üzerinde olumlu izlenim ve topluma yararlı bir kurum imajı yaratmak
veya kurumsal imajı değiştirmek
– Halkın istek, ihtiyaç, düşünce ve sıkıntılarını belirleyerek yardımcı olmaya çalışmak;
bu yolda yapılanları duyurmak
– Yasa, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerle konulmuş kuralları ve yeni uygulamaları,
ilgili halk kesimlerine duyurmak ve benimsetmek
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– Halktan ilgili kesimlerle iletişim kurarak gereken konularda kamuoyu oluşturmak ve
onların desteğini sağlamak
Çoğu genel nitelikteki bu amaçlardan başka, halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha sınırlı
ve spesifik amaçları da sözkonusu olabilir:
– Tüketicilere, işletmece sunulan mal ve hizmetlerden daha iyi bir şekilde
yararlanmanın yollarını göstermek
– Yatırım fonları sağlamak
– Çevre kirlenmesi gibi spesifik sorunlarla ilgilenmek
– Belirli bir işletmede çalışmanın ayrıcalığını vurgulayarak, kaliteli personel sağlamak.

7.3. Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
Halkla ilişkiler alanında faaliyet gösterenlerin uymaları gereken bir takım temel ilkeler
vardır. Bunların başlıcaları, doğruluk-dürüstlük, inandırıcılık, tekrar ve planlılıktır.
1. Doğruluk-Dürüstlük
İşletmenin genelde topluma ya da özelde belirli hedef gruplara yönelik olarak yaptığı
çalışmalarda, uyguladığı programlarla verdiği mesajlarda daima doğru bilgi vermesi; hiçbir
zaman dürüstlükten ayrılmaması gerekir. Bir kimse üzerinde çalıştığı konunun yararına
kendisi inanıyorsa başkalarını inandırması kolay, aksi halde zor olur. Halkla ilişkilerde amaç,
bir işletmeyi olmak istediği gibi değil olduğu gibi tanıtmak olduğu için, gerçek olmayan, yanlış
veya eksik bilgileri kapsayan mesajlar verilmemelidir.
2. İnandırıcılık
Halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmak için verilen mesajlar ikna edici, inandırıcı
olmalıdır. Mesajlar kişilere onların anlayacağı dilde ve olumsuz bir tepki göstermeyeceği
şekilde düzenlenip sunulmalıdır. Bunun için de, hedef kitleyi iyi tanımak, özelliklerini,
tutumunu bilmek; ayrıca toplum psikolojisi konusunda sağlam bilgilere sahip olmak gerekir.
Ancak inandırıcı olmak için, söylenen ve tekrarlanan mesajlarla iletilen bilgiler ile elde edilen
sonucun tutarlı olması; söylem ile eylem arasında fark bulunmaması zorunludur.
3. Tekrar
Halkla ilişkilerde hedef kitleyi etkilemek için yürütülen çalışmaların, verilen mesajların
tekrarlanması gerekir. Tekrarın amacı, iletilen mesajların ilgili kişilerin zihnine yerleşmesini ve
unutulmamasını sağlamaktır. Ancak süreklilik sağlamaya çalışırken, reklâmlarda çok rastlanan
bir olgu olan “usanç ve bıkkınlık” yaratılmaması için halkın nabzını tutmaya, tepkileri
yoklamaya özen gösterilmelidir.
4. Planlılık

128

Halkla ilişkiler planlı ve programlı yürütülmeyi gerektiren, dolayısıyla sabırlı
çalışmanın önemli olduğu bir faaliyet alanıdır. Genelde kısa bir süre içinde ve kolayca sevgi,
saygı ve nüfuz kazanılamaz. Kişilerarası ilişkilerde güven yaratmak ve dostluk ilişkileri
geliştirmek nasıl zamana ve sabırlı olmaya dayanırsa, halkla iyi ilişkiler kurulabilmesi ve
geliştirilmesi de aynı şekilde sabırlı çalışmaya bağlıdır.
Halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasında uyulması gereken yukarıda ele alınıp ana
hatlarıyla açıklanan ilkelerden başka, “iki yönlü ilişki kurmak”, “sorumluluk”, “açıklık”, “firma
imajı oluşturmak” gibi ilkeler de vardır.

7.4. Halkla İlişkiler Süreci
7.4.1. Halkla İlişkiler Sürecinin (Kampanyasının) Aşamaları
Etkili bir halkla ilişkiler kampanyası çalışması bir süreç olarak ele alınarak dört aşama
halinde incelenebilir:
1. Araştırma
2. Planlama
3. Uygulama
4. Değerlendirme
1. Araştırma (Bilgi Toplama)
Bir halkla ilişkiler kampanyasının ilk önemli adımı, araştırma ya da bilgi toplama
aşamasıdır. Zira, başarılı olmak için, öncelikle hedef kitleleri iyi tanımak gerekir. Araştırma,
“problemlere güvenilir çözümler aramak için planlı ve sistematik olarak verilerin toplanması,
analizi, yorumlanması ve rapor edilmesi süreci” olarak tanımlanabilir. Bu aşamada toplanan
verilerin ve onların analizi ile ulaşılan bilgilerin diğer aşamalar için sağlam bir temel
oluşturabilmesi, ancak bilgilerin doğru ve geçerli olmasına bağlıdır. Böyle bir araştırma ile
farklı hedef kitlelerin beklentileri, tutumları, sorunları önceden görülebilmeli; gerçekçi
amaçlara odaklanılarak, zaman ve çaba israfına yol açmadan kampanyanın planlanıp
uygulanmasına, diğer bir deyişle, kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmelidir.
Hedef kitleyi tanıma çalışmaları ve izleyici veya okuyucu profilinin çıkarılması işlemi
işletmenin halkla ilişkiler birimi tarafından yapılabileceği gibi, bu konuda uzman profesyonel
kuruluşlardan da yardım alınabilir. Burada önemli olan nokta, uygun yöntem ve tekniklerin
kullanılması; uygun örnekleme-anket, formları veya diğer bilgi toplama araç ve metodlarının
kullanılması; doğru değerlendirmeler yapılmasıdır. Çoğu halkla ilişkiler birimi (özellikle küçük
olanlar) için bu tür bilgi toplama, uzman kuruluşların yardım ve desteğini gerektirir.

2. Planlama
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Yapılan araştırma, sorunların ve fırsatların ortaya çıkarılmasını sağlarken, planlama ile
sorunların çözüm yolları ve fırsatlardan nasıl yararlanılacağı ele alınır. Bu çerçevede
kampanyanın amaçları ve ilgili hedef kitleler belirlenir; olası amaçların listesi oluşturulup, her
bir amacın kısa ve uzun vadeli etkileri değerlendirilir. Halkla ilişkiler uzmanlarınca
belirlenecek amaçların işletme amaçlarıyla uyumlu ve tutarlı olmaları önemlidir.
Belirlenebilecek amaç ve hedefler, kurum imajının oluşturulması ya da değiştirilmesi, iş
başvurularında kalitenin yükseltilmesi, halkta varolan olumlu düşünceleri güçlendirmek veya
olumsuz düşünceleri düzeltmek gibi önceki kısımda başlıcaları belirtilmiş olan amaçlardan biri
veya birkaçı olabilir.
Planlama çalışmalarında amaçlar belirlendikten sonra, sıra halkla ilişkiler faaliyetlerinin
yöneltileceği hedef kitle veya kitlelerin belirlenip tanımlanmasına gelir (olası hedef kitleler de
aşağıda ayrıca gözden geçirilecektir). Ayrıca önemli bir nokta, bütçenin yapılması, harcanacak
paranın belirlenip sağlanmasıdır. Kamudaki birçok kuruluştakinden farklı olarak, özel sektörde
halkla ilişkiler çalışması fayda-maliyet analizi üzerine oturtulur. Zira araştırma ve planlama
daha çok bu kesimde bir anlam ifade eder.
Halkla ilişkiler çalışmasında hedef kitleleri etkileyecek, amaçlara ulaşmayı sağlayacak
hareket tarzları olarak “strateji” ve “takdik”ler belirlenir. Burada çevreye gönderilecek
mesajların seçimi önemli olup, özellikle ama temaların iyi saptanması gerekir. Mesaj çarpıcı,
vurucu olmalı; insanların beklentileri ile uyumlu, kısa ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıca,
medya planlaması önemli olup, bu, hedef kitle hakkında elde edilen bilgiler ve medya analizleri
ışığında, işletmenin medyada yer alması için en uygun olan medya kombinasyonun
oluşturulmasıdır. Her hedef kitle için farklı medya gerekebilir. Planlamada gözönünde
tutulması gereken bir husus da kampanyalarda tekrarın önemidir.
3. Uygulama
Bu aşamada çeşitli kitle iletişim araçlarıyla sıkı bir işbirliğine gidilir. Planlama
aşamasında belirlenmiş olduğu şekilde, “neyin”, “nasıl”,, “hangi iletişim araç ve metodlarıyla”,
“ne zaman” hedef kitlelere söyleneceği konusunda artık eyleme geçilir. Radyo, TV, gazete,
dergi, tanıtıcı film, CD gibi araçlar; ya da fuar, sergi, özel gün, panayır gibi etkinlikler veya
bilimsel toplantı, seminer, konferans, açık oturum gibi akademik ağırlıklı çalışmalar
uygulamada başvurulan yöntemler arasındadır.
Halkla ilişkiler sürecinde etkili bir şekilde iletişim sağlamak için, alıcının mesajları
gönderen kaynağa güvendiği bir ortamın yaratılması, çevresel gerçeklerle desteklenmiş bir
program kapsamının bulunması, mesajların hedef kitleler için anlamlı ve anlaşılır olması,
iletişimin sürekliliğinin sağlanması, hedef kitlenin güvendiği iletişim kanallarının kullanılması
gerekir. Ayrıca, hedef kitlenin eğitim düzeyi, bilgi düzeyi, okuma veya izleme alışkanlıkları
gibi sosyo-kültürel özelliklerinin araştırma-bilgi toplama aşamasında doğru tesbit edilip, yazılı
ya da sözlü basındaki yayınlarda veya diğer şekillerde yapılan etkileme çabalarında gözönünde
bulundurulmaları zorunludur.
4. Değerlendirme
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Bu son aşama, uygulanan halkla ilişkiler etkinliklerinin önceden saptanmış amaçlara
ulaşıp ulaşmadığının veya ne ölçüde ulaştığının belirlenmesi; diğer bir ifadeyle, fiili durumun
ortaya çıkarılarak planlanan ile gerçekleşenin karşılaştırılması çalışmasıdır. Böylece
gerçekleştirilen kampanyanın başarısı ortaya konulur; bu geri bilgi alışı gelecekteki çalışmalar
ve kampanyalar için yeni ipuçları verir.
Bir halkla ilişkiler kampanyasının etkilerini ve sonuçlarını tamamen objektif bir şekilde
ölçmek ve değerlendirmek hiç de kolay değildir. Sözkonusu değerlendirme için çeşitli kriterler
geliştirilmiştir. Değerlendirme aşamasında mesajın alıcısı, okuyucu/izleyici kapsamı, kitlenin
tepkisi ve kampanyanın etkisi gibi ölçüm faktörlerinden yararlanılabilir.

7.4.2. Halkla İlişkilerde Etkili İletişim ve Hedef Kitleler
Halkla İlişkilerde Etkili İletişim: Halkla ilişkiler faaliyetlerinin temeli, tıpkı
pazarlamanın tutundurma faaliyetlerinde (örneğin, reklâmda, kişisel satışta) olduğu gibi
iletişim, daha doğrusu etkili iletişimdir. Yine, hedef kitlelere bilgi vererek aydınlatma ve bu
yoldan onları etkileme yoluna gidilmektedir. Ancak, halkla ilişkiler 'de mal veya hizmetin
tutundurulmasından çok daha geniş kapsamlı amaçlar sözkonusudur; ayrıca, alıcı ve potansiyel
alıcılara göre hedef kitleler de çok çeşitli, birbirlerinden farklı, oldukça heterojen nitelikteki
gruplardır. Örneğin, işletmenin çevresindeki halk da, çalışanlar da, kamu yöneticileri ve
kendilerinden kredi alınmak istenilen finansal kuruluşlar da, halkla ilişkiler faaliyetlerinin
hedef kitlesi olabilirler.
Halkla ilişkiler çalışmalarındaki iletişimin bir ucunda işletme, diğer ucunda toplumun
değişik kesimlerinden oluşabilen hedef kitle yer alır. Hedefi oluşturan halk kesimleri veya
kamusal, sosyal ya da finansal vb. örgütlerin niteliklerine göre de, çok çeşitli araçlardan
yararlanma yoluna gidilir. Örneğin, basın bültenleri, konferanslar, ziyafetler.
Halkla ilişkiler sürecinde hedef kitlelerle etkili bir biçimde iletişim kurulması çok
önemlidir. Etkili iletişimin sağlanması için de şu özellikler gözönünde tutulmalıdır:
– İletişim programı, işletmenin performasına dayanan, alıcı açıısndan güvenilir bir
ortamda başlamalıdır.
– Program çevresel gerçeklerle desteklenmeli ve katılıma elverişli olmalıdır.
– Mesajlar açık-seçik, anlaşılır olmalı, farklı anlaşılmayacak biçimde ifade edilmeli;
karmaşık konular sloganlaştırılarak kolay anlaşılır hale getirilmelidir.
– Mesaj alıcı için anlamlı olmalı, alıcının değerleriyle çatışmamalıdır.
– İletişimde süreklilik sağlanmalı, mesajların etkili olabilmesi için gereken tekrarlar
yapılmalıdır.
– Alıcının güveneceği iletişim kanalları kullanılmalıdır.
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– Hedef kitlenin özellikleri iletişim sürecinin ilk aşamasında iyi belirlenip, tüm süreç
sağlam bilgiler temeline oturtulmalıdır.
Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler: İşletmeler açısından ele alındığında, halkla ilişkiler
faaliyetlerinin hedefini oluşturan toplum kesimleri veya kurum ve kuruluşlar oldukça çok ve
çeşitli gruplar ve örgütlerdir. Bu geniş çerçeve içinde, halkla ilişkilerin hedefi olan grupları:
– İşletme ile yakından ya da doğrudan ilgili gruplar ve genel anlamda,
– Dış çevre ile ilgili gruplar şeklinde ikiye ayırma yoluna gidilebilir. Böyle bir
yaklaşımla ilk grup hedefler ya işletme içinde yer alan ya da işletme ile yakından ilgili hedef
kitle ve gruplardır. Bunların başlıcaları: işletmenin ortakları (A.Ş. türündeki işletme tipinde,
hissedarlar); işletmede çalışanlar; işçi sendikaları; bayi, acenta vb. aracılar; işletmenin
tedarikçileri (üretim faktörleri sahipleri ve üretim faktörlerinin tedarikinde yararlanılan aracılar)
ve tüketicilerdir.
İşletme ile ilgili olabilecek ikinci grup hedef kitleler olarak da şunlar belirtilebilir: kamu
kuruluşları; finansal (kredi veren) kuruluşlar; eğitim kurumları; mesleki kuruluşlar; sosyal
kuruluşlar; basın; diğer işletmeler; işletmenin bulunduğu yerdeki çevre halkı, sivil toplum
örgütleri vb.
Halkla ilişkilerde hedef kitleler toplu bir şekilde şöyle sıralanabilir:
– İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre halkı
– Çalışanlar
– Potansiyel işgücü
– Tedarikçiler
– Aracılar
– Finansal kurumlar
– Tüketiciler ve endüstriyel alıcılar
– Kamuoyu önderleri
– Merkezi ve yerel kamu kuruluşları
– Mesleki kuruluşlar
– Eğitim kurumları
– Sivil toplum örgütleri.
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7.5. Halkla İlişkilerin Türleri
Halkla ilişkiler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. En genel şekilde, renklerin siyahbeyaz ayırımı gibi halka ilişkiler ikiye ayrılabilir:
– Kurumsal halkla ilişkiler
– Pazarlama halkla ilişkiler.
Bu bölümün başından beri üzerinde durulan halkla ilişkiler etkinliklerinin çok büyük bir
kısmı, pazarlamadan çok genel yönetim ile, tüm işletme veya kurum ile ilgilenmektedir. Halkla
ilişkilerin bu genel yönüne kurumsal halkla ilişkiler (CPR–Corporate Public Relations)
denilmektedir. Klasik anlamda halkla ilişkilerin hedefi, örgütle ilgili iç ve dış çevredeki tüm
ilgili gruplandır.
1990’ların ortaya çıkardığı önemli bir özellik, pazar rekabetinin gerek ulusal, gerekse
uluslararası boyutta hayli artmış olmasıdır. Rekabetçi bir pazar ortamında büyük-küçük ulusal
ve çok- uluslu şirketler müşterileri kendine çekmek için yoğun bir şekilde rekabet yarışına
girmişlerdir. Bu durumda, kurumsal ilişkiler ve imaj oluşturmaya çalışan genel halkla
ilişkilerden farklı olarak, daha çok mal ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgili bir halkla ilişkiler
türünün ortaya çıkmasına yol açmıştır: pazarlama halkla ilişkiler (MRP-Marketing Public
Relations). “Pazarlama yönlü” veya “amaçlı” halkla ilişkiler olarak da adlandırılan bu türde,
işletmenin mal ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti, müşteri istek ve ihtiyaçları satış ve kâr ön
plandadır. Bu, bir kuruluşun pazarlama amaçlarına ulaşmasında halkla ilişkilerin stratejik
desteği; daha açık bir ifadeyle, halkla ilişkilerin mamul, marka ve tüketici ile ilgili olan daha
dar kapsamlı bir yönü; dolayısıyla, pazarlama ile halkla ilişkilerin ortak tarafıdır. Pazarlamada
bu kavram uzun süre “tanıtma” olarak kullanılmıştır.
Ayrıca, gerek genel halkla ilişkilerin, gerekse pazarlama halkla ilişkilerin bir başka
yönden iki türe ayrılması yoluna gidilmektedir: proaktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla
ilişkiler. Proaktif pazarlama halkla ilişkiler stratejisi hücuma yöneliktir; genelde uzun dönemli
programlarla işletmenin pazarlama hedefleri üzerine yoğunlaşır. Reaktif pazarlama halkla
ilişkiler ise, adının da ima ettiği gibi savunmacıdır; dış çevre koşullarında, örneğin tüketici
davranışlarında, hükümet politikalarında, rekabet koşullarında vb. işletme için olumsuz
gelişmeler karşısında “ne yapmalı?” sorusunun cevabını arar; işletmenin düşen satışlarını,
azalan pazar payını veya zedelenen itibarını düzeltmeyi hedefler.
Bir bütün olarak ele alındığında halkla ilişkiler birçok farklı fonksiyonu üstlenebilir ve
başarabilir. İşte bu fonksiyonları temel alarak da halkla ilişkilerin sınıflandırılması yoluna
gidilebilir; bu yaklaşımla halkla ilişkilerin türleri şunlardır:
– Medya ile ilişkiler
– Kurumsal halkla ilişkiler
– Kriz yönetimi

133

– İşgörenle ilişkiler
– Finansal ilişkiler
– Devletle ve toplumla ilişkiler
– Pazarlama halkla ilişkiler.
Ayrıca lobicilik, sponsorluk gibi hayli yaygın kullanılan diğer halkla ilişkiler türleri de
vardır. İşletme veya kurum için farklı görevleri yerine getiren bu halkla ilişkiler çeşitleri burada
tek tek ele alınmayacaktır.

7.6. Halkla İlişkilerde Yararlanılan Araç ve Metodlar
İşletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinde, ister örgüt içi, ister örgüt dışı olsun (personele
veya genelde çevre halkına yönelik) yapılması gereken tanıma çalışmalarında kullanılan metod
ve teknikler, anketler, toplantılar, basını izleme, danışma ve halkla yüzyüze ilişkiler olarak
sayılabilir.
Tanıtma çalışmalarında kullanılan araç, metod ve teknikler de oldukça çok ve çeşitli
olup, başlıcaları şunlardır:
Yüzyüze ilişkiler
Yazılı Basın Araçları: Basın bildirileri , basın bültenleri, basın toplantıları, basın brifingi
ve basın büroları, mesleki yayınlar, el ilanları.
İşletmenin Basılı Kaynakları: Kitaplar, kitapçıklar, dergiler, işletme gazetesi, makaleler,
broşürler, raporlar, mektuplar, afiş, pankart ve duyurular, fotograflar, duvar ilanları, özel
mektup, kağıt ve zarfları, yıllık raporlar ve istatistikler.
Sözlü Basın (Yayın) Araçları: Kitlesel yayın araçları (TV, radyo), işletmenin yayın
araçları, diğer görüntülü araçlar (video kaset, film, CD, vb.).
Diğer Araçlar: Yarışmalar, fuarlar, sergiler, festivaller, seminerler, konferanslar, diğer
işletme toplantıları ve işletme gezileri, özel olaylar, özel haberler, internet ve web sayfları, email, spor ve kültürel olaylar.
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KAYNAKLAR
Mucuk İsmet, “Pazarlama İlkeleri”, Ders Notları.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal ve siyasal kuruluşların yöneticilerini, her

a.
b.
c.
d.
e.
2.

a.
b.
c.
d.
e.
3.

a.
b.
c.
d.
e.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.

7.

8.

faaliyetlerinde halkın yararını ön plana çıkaran bir görüş ve tutuma yönelten bir
…………….. haline gelmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Fenomen
Pazarlama karması unsuru
Yönetim felsefesi
Tanıtım türü
Hiçbiri
Halkla ilişkiler kavramındaki "halk" kelimesi ile ifade edilmek istenilen tümüyle
halk olmayıp, bir işletmenin ilişkili olduğu …………dır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Pazar
Toplum
Hedef kitle
Hedef pazar
Hiçbiri
“Kişi, şirket ya da bir kurumla halk arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti
geliştirme bilim ya da sanatdır”.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Halkla ilişkiler
Doğrudan pazarlama
Kişisel satış
Satış geliştirme
İnternette pazarlama
Aşağıdakilerden hangisi BPİ türlerinden biri değildir?
Halkla ilişkiler
Doğrudan pazarlama
Kişisel satış
Satış geliştirme
İnternette pazarlama
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir halkla ilişkiler kampanyası çalışması süreinin içinde
yer almaz?
Uygulama
Değerlendirme
Planlama
Organize etme
Araştırma
Halkla ilişkiler planlı ve programlı yürütülmeyi gerektiren, dolayısıyla sabırlı
çalışmanın önemli olduğu bir faaliyet alanıdır.
(
)D
(
)Y
Halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasında uyulması gereken ilkeler “iki yönlü ilişki
kurmak”, “sorumluluk”, “gizlilik”, “firma imajı oluşturmak” gibi ilkeler de vardır.
(
)D
(
)Y
Halkla ilişkiler alanında faaliyet gösterenlerin uymaları gereken temel ilkeler
“doğruluk-dürüstlük”, “inandırıcılık”, “tekrar” ve “planlılıktır”.
(
)D
(
)Y
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9. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin temeli, tıpkı pazarlamanın tutundurma faaliyetlerinde
(örneğin, reklâmda, kişisel satışta) olduğu gibi iletişim, daha doğrusu etkili iletişimdir.
(
)D
(
)Y
10. Halkla ilişkiler etkinliklerinin çok büyük bir kısmı, pazarlama ile ilgilenmektedir.
(
)D
(
)Y

Cevap anahtarı:
1. c
2. b
3. a
4. e
5. e
6. d
7. y
8. d
9. d
10. d
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8. SPONSORLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sponsorluk Kavramı ve Önemi
8.2. Sponsorluğun Tanımı
8.3. Sponsorluğun Gelişimi
8.4. Sponsorluğun Amaçları
8.5. Sponsorluk Çeşitleri
8.6. Sponsorluğun Avantaj ve Dezavantajları
8.7. Sponsorluk Planlaması
8.8. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

144

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pazarlamanın günümüzdeki gelişimine kadar olan evrimine baktığımızda, birçok
evreden geçmiş olduğunu görüyoruz. Üretim anlayışı ile başlayan bu söz konusu evrim,
günümüzde toplumsal pazarlama anlayışına dönüşmüştür. Toplumsal pazarlama anlayışı,
toplumun yararını da göz önüne alarak başta müşteriler olmak üzere diğer tüm menfaat
gruplarıyla iyi ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı gerektirir. Özellikle iç ve dış müşterilerle
kurulan iyi ilişkiler ve yaratılan uzun dönemli müşteri tatmini, müşteri sadakatine dönüşmekte,
müşteri sadakati ise işletmelere uzun vadede büyük kazançlar sağlamaktadır. Ancak müşteri
sadakatini yaratmak için sadece müşteri tatmini yeterli olmamakta, işletmelerin müşterilere
farklı deneyimler ve tecrübeler sunmaları da gerekmektedir. Bunu sağlayacak araçlardan biri
de sponsorluktur. Sponsorluk, imaj yaratmaya yardımcı olan ve uzun vadede dolaylı bir satış
sağlayan araçtır. Bu çalışmada sponsorluğun tanımı, gelişimi ve yararlarından bahsedilecek ve
sponsorluğun gerek işletmelere, gerekse iç ve dış müşterilere ve diğer menfaat gruplarına
sağladığı yararlardan bahsedilecektir.
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8.1. Sponsorluk Kavramı ve Önemi
Günümüzde müşteriler şimdiye kadar hiç olmadığı kadar bilinçli, talepkar ve farklılık
arayan bir yapıya sahiptirler. Böyle bir müşteri kitlesi karşısında işletmeler müşterilere sadece
kaliteli ürün değil, bundan çok daha fazlasını sunmak zorundadırlar. Bu zorunluluklar
işletmeleri farklı arayışlara itmiştir. Saygın, güvenilir, farklı ve rakipler arasında tercih
edilebilir bir işletme ya da marka olabilmek için işletmeler, müşterilerine farklı deneyimler
sunmak ve onlara değişik bir hayat tarzını sunmak zorundadırlar. Zira tüketiciler bir ürün ya da
hizmetten daha çok, satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat
tarzını, markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaad ettiği
deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın almaktadırlar. İşletmelerin tüketicilerde bu
duyguları yaratmadaki en önemli araçlardan biri sponsorluktur. İşletmeler sponsorluktan sadece
bu duyguları yaratmak için değil; aynı zamanda marka güvenilirliği sağlamak ve tüketicilerle
doğrudan iletişim kurmak için de yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda sponsorluk ticari bir
faaliyettir. Zira işletmeler sponsorluk faaliyetlerini gerçekleştirirken ve sponsor olurken ciddi
yatırımlar yapmakta ve yaptıkları bu yatırımları bağış veya hayırseverlik olsun diye değil,
kendilerine belirli bir fayda sağlamak için gerçekleştirmektedirler.
Sponsorluk son yıllarda en çok kullanılmaya başlanan pazarlama iletişimi araçlarından
biridir. Özellikle büyük işletmeler sponsorluğun iletişim gücünü keşfederek her geçen gün
bundan daha çok faydalanmaktadırlar. Sponsorluğun diğer iletişim araçlarına kıyasla, daha
düşük maliyetlerle hedef kitleye doğrudan ulaşması, tüm dünyada pazarlama iletişiminde
sponsorluğa daha fazla pay verilmesini ve “dünyanın en hızlı gelişen iletişim aracı“ olarak
nitelendirilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre pazarlama bütçelerinde
sponsorluğa ayrılan pay son 5 yıllık dönemde büyük bir atış göstererek %19.5’a ulaşmıştır.
ABD’de yayınlanan IEG Sponsorship Report’a göre 2008 yılında Dünyadaki toplam
sponsorluk harcaması yaklaşık 43.5 Milyar Dolara ulaşmıştır. 2008 yılında sponsorluk
harcamaları % 14.7 oranında artmıştır. Bu toplamın; % 69’u spora, % 10’u müzik
organizasyonları ve konserlere, % 9’u sosyal sorumluluk projelerine, % 4’ü festival, fuarlara,
% 5’i sanata ve % 3’ü diğer konulara ayrılmaktadır. Dünyada yapılan sponsorluk
harcamalarının yüzde 69’u Olimpiyatlar, Dünya Kupası, Formula 1 gibi spor alanlarında
yapılmakla beraber, son yıllarda en hızlı artış sosyal sorumluluk konusunda yaşanmaktadır.
Türkiye’de de son yıllarda sponsorluk harcamaları hızla artmaktadır. Kurumlar sosyal
sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları için bütçelerinden giderek daha fazla pay ayırmaktadırlar.
En çok sponsorluk yapan sektörler finans, GSM, telekomünikasyon, FMCG ve alkolsüz içecek
kuruluşlarıdır.
Sonuç olarak sponsorluk bir hayırseverlik veya bağış değildir. Sponsorluk doğru
yapıldığında, yani doğru uygulandığı ve doğru kurumlara sponsorluk yapıldı zaman, işletmelere
büyük getirisi olan önemli bir iletişim aracıdır. Bu nedenle, bu çalışmada bir iletişim aracı
olarak sponsorluk kavramı, sponsorluğun tanımı ve önemi, diğer pazarlama iletişimi
araçlarından ve hayırseverlikten farklılıkları ve işletmelerin büyük bütçelerle yaptıkları
sponsorluk faaliyetlerinden sağladıkları faydalar üzerinde durulacak ve günümüzde gittikçe
daha fazla öneme sahip olan sponsorluk faaliyetlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır.
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8.2. Sponsorluğun Tanımı
İngilizce kökenli “sponsor‟ (destekleyici) kelimesinden türetilen sponsorship
(destekleyicilik) yani Türkçe anlamıyla “sponsorluk”la ilgili olarak yapılan birçok tanım
bulunmaktadır. Bu tanımlardan birine göre sponsorluk; belirli pazarlama amaçları için bir
etkinlik, takım, grup vb. ile olan birlikteliği satın almak ve kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmaktır. The Shorter Oxford sözlüğüne göre ise sponsor; bir başkasının yerine kefil olarak
bağlantıya giren kişidir. The Consice Oxford sözlüğü ise sponsoru; kendini bir başkası için
yükümlü yapan kişi olarak tanımlamaktadır. The Penguin Pocket English sözlüğünde ise
sponsor; bir projeye ve aktivite için para veren kişi olarak tanımlanmaktadır.
Erken dönemde yapılan tanımlar sponsorluğun daha çok hayırseverlik yapısını ifade
etmeye meyilli idiyse de, sonraki dönemlerde yapılan tanımlar sponsorluğu gerçek yapısıyla
tanımlamışlardır. Bu tanımlar kanuni argümanlara dayanan işletme odaklı ilişkileri, mülkiyet
hakları tanımları, yatırımın getirisi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler üzerinde durmaktadır.
Sponsorluğu özellikle iki tarafın karşılıklı fayda sağlamalarına yol açan bir kaynak alışverişi
olarak açıklayan tanımlardan birine göre, “Sponsorluk fon, kaynak ya da hizmet sağlayanlar ile
bir kişi, olay ya da kurum arasındaki iş ilişkisidir; söz konusu bu ilişki sonuçta ticari avantaj
için kullanılabilecek bazı haklar ve ortaklık sağlamaktadır”. Bu tür bir ilişki “alışveriş ilişkisi”
olarak değerlendirilmektedir. Çünkü sponsorluk, yatırımın getirisini kazanmak amacıyla,
bağımsız bir ortakla kaynakların alışverişi anlamına gelmektedir.
Diğer bir tanıma göre sponsorluk; “kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla
bağlantılı olan sportif, kültürel, sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki
kişi veya organizasyon için para veya araç-gereç desteğiyle bütün faaliyetlerin planlanması,
organizasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesidir.
Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere sponsorluk iki tarafında ortaklaşa yaptığı bir
iş ilişkisidir. Burada kullanılan “iş ilişkisi” ifadesi söz konusu tanımın en önemli noktasıdır.
Bunun sebebi de sponsorluğun bağış ya da koruma terimleriyle en ufak bir ilişkisi olmadığını
vurgulamasıdır. Sponsorlukla bağış ya da hibe arasındaki farkı bir örnekle desteklemek
gerekirse, bir müzeye yüklü bir bağış yapan bir işletme, yaptığı bu bağışla kamuoyundaki
imajını güçlendirmek için halkla ilişkiler ya da reklamdan mutlaka yararlanacak ve belli
maliyetlere katlanacaktır. Ancak aynı müzeye bir sergi için sponsor olan aynı işletme, yaptığı
sponsorlukla ilgili sergiyi gezenlere etkili bir şekilde reklam yaparsa, yapılan işin etkisi çok
daha güçlü olacaktır. Söz konusu kitle yeteri kadar genişse ve işletmenin kitlesine uyuyorsa,
sponsorluk başarıya ulaşmış olacaktır .
Bu bilgiler ışığında sponsorluk iki temel faaliyeti içermektedir. Bu faaliyetlerden ilki
sponsor olunanın destek aldığı ve sponsor olanın ise verdiği bu destek karşısında ortaklık
hakkını elde etmesi üzerine kurulan karşılıklı iş ilişkisi; diğeri ise sponsor olanın bu ortaklıktan
sponsorluğun iletişim faaliyeti sayesinde pazarlama faaliyetlerini geliştirmesi sonucu elde ettiği
kaldıraç etkisidir. Söz konusu ilişki her iki taraf için faydalı olsa da, özellikle kaldıraç etkisi,
sponsor olan taraf için daha da önemlidir. Çünkü bu kaldıraç etkisi sayesinde, sponsor olan
işletme kendinin ya da markasının tanıtımını yapmakta, hedef kitlesiyle direkt ve sıcak bir ilişki
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kurmakta, imajını güçlendirerek, ününü ve güvenilirliğini arttırmakta, ve tüm bunların bir
sonucu olarak da günümüzün rekabetçi ortamında rakiplerinden sıyrılarak tercih edilir duruma
gelmekte ve satışlarını arttırmaktadır.

8.3. Sponsorluğun Gelişimi
Günümüzde işletmelerin, toplumsal pazarlama anlayışı çerçevesinde başta müşterileri
olmak üzere, ilişki içinde oldukları diğer menfaat gruplarına olan sorumluluklarını yerine
getirirken kullandıkları en önemli araçlardan birisi sponsorluktur. Peki, neden günümüzde
sponsorluk, reklam, satış geliştirme ya da kişisel satış gibi araçların güçlü iletişim etkilerine
rağmen, giderek artan bir ilgiyle karşı karşıyadır. Bunu anlamak için sponsorluğun tarihsel
gelişimine bakmak açıklayıcı olacaktır.
Sponsorluğun ilk kullanımına antik dönemlerdeki Romalılar ve Yunanlılarda
rastlanmaktadır. Bu dönemde zengin Yunan vatandaşları bazen bir sporcuyu, bazen de bir
sanatçı ya da sanat festivalini kendi sosyal konumlarını güçlendirmek için
destekleyebiliyorlardı. Aynı şey yine aynı amaçla Roma’daki aristokratlar tarafından da
gladyatörleri desteklemek için yapılmaktaydı . 15-16'ncı yüzyıllarda hemen her Avrupa
ülkesinde hüküm süren baron, kont, dük ve imparatorlar her dalda sanatçı ve sporcuya
sponsorluk eder olmuştu. Rönesans'ı hazırlayan sebepler arasında bu sponsorluk da
gösterilebilir. Yani sponsorluk, asalet göstergelerinden biri olarak kabullenilmiştir.
Geçmişte sponsorluk, soyluların sanatı destekleme faaliyetidir. Roma İmparatoru
Agustus’a, sanatçıyı koruma düşüncesini aşılayan yakın dostu ve danışmanı Gaius Clinius
Maecenas sanat koruyuculuğunun isim babası olarak tarihte yerini alır. Maecenas’ın adına bağlı
olarak, sanatı ve sanatçıyı koruyanlara mesen, koruma için yapılan tüm çalışmalara da mesenlik
denilir. Mesenlikte, mesenin yetenekli kişileri bularak, onların mali destek yoluyla
tanınmalarını sağladıkları ve böylece kendi saygınlıklarını toplumda oluşturduklarını söylemek
mümkündür.
Tarihteki ilk resmi sponsorluk ise, Avustralya menşeli bir şirket olan Spiers ve Pond’un
1861 yılında Avustralya’da ilk kez düzenlenen MCC (Marlyebone Cricket Club) turuna yaptığı
sponsorluktur. Spiers ve Pond bu sponsorluk faaliyetinden £11.00 elde etmiştir. Sponsorluğun
promosyonel olarak ilk modern ticari kullanımı ise, 1896 Olimpiyat oyunlarının resmi
programına reklamların yerleştirilmesi ve yine 1928 yılındaki Olimpiyatlarda Coca-Cola’nın
resmi olarak sponsor olmasıdır.
Türkiye’de mesenliğin ve sponsorluğun gelişimine bakıldığında söz konusu gelişimin
batı’dan farklı olduğu görülür. Batı ülkelerinde saraylar, prenslikler ve zengin kişiler mesen
olurken, Osmanlı imparatorluğu döneminde, destekçi, hami ya da mesen rolünde sadece
devletin olduğu görülmektedir. Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’nin yıllarca süren
savaşlardan sonra içinde bulunduğu durum, fakirlik ve sermeye eksikliği nedenlerinden dolayı
sponsorluk faaliyetlerinde bir yavaşlama olduğu görülmektedir. Fakat yine de, küçük devlet
bütçesinden resim, müzik, tiyatro, bale gibi alanlarda yetenekli gençlere (İdil Biret, Suna Kan,
Veda Arman vb) yardım edildiği ve eğitim görmek için yurtdışına gönderiliği görülmektedir.
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Türkiye’nin sponsorluktaki ilk ciddi gelişimi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
gerçekleşmiştir. Bunun sebebi, kültür ve sanat alanlarında faaliyet göstermek, kültür-sanat
değerlerinin korunması ve desteklenmesini devlet amacıyla gerçekleştirmek amacıyla Kültür
Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Ayrıca Devletin yapılan sponsorluk faaliyetlerine sağladığı
teşvikler sponsorluk faaliyetlerinin sadece devletin yaptığı bir faaliyet olmasından çıkıp özele
yayılmasına neden olmuştur. Özelikle son zamanlarda Türkiye’de sporun yaygınlaşması ve
çocuk ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerinde önemli bir paya sahip olan bu alanda
atılacak adımların teşvik ve özendirilmesi açısından; 12.04.2001 tarih ve 4644 sayılı kanunun
2. maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri Hakkında
kanunun ek 3. maddesinde değişiklik yapılarak; Genel Müdürlüğün gençlik, spor hizmet ve
faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin sponsorluk yapabileceği,
uluslararası spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için
yapacakları harcamaların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa göre gider sayılacağı düzenlenmiştir. 5105 sayılı Kanun ile getirilen vergisel
düzenlemeler ve sağlanan avantajlar önemli bir gelişme olmuştur. 16 Haziran 2004 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği ile de
sponsorluğun uygulanma şartları ve esasları ortaya konularak gerçek ve tüzel kişilerin bir
yandan ülkemiz sporuna katkı sağlamaları öte yandan da yaptıkları harcamaları vergi
matrahından indirme imkânları ortaya konmuştur.
Devlet tarafından sağlanan bu avantajlar ve giderek artan toplumsal gereksinimleri
karşılamada devletlerin ekonomik nedenlerle yetersiz kalması sebepleriyle, vakıflar ya da özel
kuruluşlar, bu yetersizlikleri ya da eksiklikleri giderme amacıyla birtakım faaliyetleri
desteklemeye başlamışlardır. Gönüllü olarak yapılan bu desteklemeler, daha sonra kurumların
yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir zorunluluk halini almış, böylece toplumun kurumlardan
beklentileri toplumsal sorumluluk anlamında önem kazanmıştır. Var olma ve rekabet
üstünlüğünü sağlama yolunun destekleme faaliyetinden geçtiğine inanan kurumlar, bu tür
faaliyetlerini kurumsal hedefleri ile birleştirmeyi seçmişlerdir. Öyle ki, atıkları ile çevreyi
kirletmeyen, devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren, eğitim, kültür ve sanat yaşamına
katkıda bulunan kurumlar güvenilir, olumlu bir kurum imajına sahip olmuşlardır. Başka
deyişle, kurumlar, saygınlıklarını ve ünlerini, yaşadıkları topluma desteklerini vererek,
artırmanın farkına varmışlardır. Günümüzde, sponsorluk anlayışının ortaya çıkmasına neden
olan bu durum, sponsorluğun kurumsal iletişim içerisinde belirli hedeflere ulaşmak için
kullanılan iletişim aracı olarak görülebileceğinin de göstergesidir.
Sponsorluğun dünyada giderek artan önemi ve kurumların tüm iletişim araçları
içerisinde sponsorluğa daha fazla yer vermeleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir :

Alkol ve sigara ürünleri reklamlarına ilişkin hükümet politikaları, işletmeleri
alternatif yayın alanları aramaya yönlendirmiş, reklam kısıtlamaları nedeniyle sponsorluk cazip
bir tutundurma etkinliği olarak görülmüştür. Ancak günümüzde Norveç, İzlanda, İsveç, Fransa,
Kanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler sigara ve alkol üreticilerinin sponsorluk
uygulamalarına ya yasaklama ya da sınırlama getirmektedir. Hatta bu düzenlemelere ek olarak
kimi amatör ya da profesyonel spor organizasyonları da bu tür sponsorluklara yönelik
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sınırlamalara gitmektedir. Profesyonel spor ligleri oyuncularının alkol ve sigara ürünlerinde
referans olmalarına da yasaklar getirilmektedir.
-

Medyada reklam maliyetlerinin yüksek olması.

-

Sponsorluğun medyada daha çok yer alma olanağı,

-

Geleneksel medyanın verimsizleşmesi,

-

İnsanların boş zamanlarının artması ve yeni olanakların ortaya çıkması.


Esasen sponsorluğun eskiye oranla günümüzde giderek daha fazla öneme sahip
olmasının en önemli nedenlerinden biri, işletmelerin her geçen gün artan rekabet ortamı içinde
hedef kitlelerine ulaşmada çektikleri zorluklardır. İşletmeler, bu sebeple hedef kitlelerine
ulaşmada onlara yardım eden ve en çok kullanılan reklam, halkla ilişkiler ve satış geliştirme
gibi iletişim araçlarına sponsorluk faaliyetlerini de ekleyerek daha etkili iletişim kurma çabaları
içine girmektedirler. Dolayısıyla sponsorluğun gelişmesine neden olan en temel ihtiyaç da,
diğer tüm tutundurma karması unsurlarında olduğu gibi “iletişim”dir.

8.4. Sponsorluğun Amaçları
İşletmeler reklam, kişisel satış, satış geliştirme gibi tutundurma karması unsurlarını
talep yaratmak için, sponsorluk faaliyetlerini ise, diğer tutundurma karması unsurlarıyla
ulaşılamayan hedef pazarlara ulaşmak, alkol ve sigara gibi tanıtımı yasak veya sınırlandırılmış
olan mal/hizmetlerin tanıtımını yapmak ya da toplumsal sorumlulukları yerine getirmek için
kullanmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında sponsorluğun dört amacı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki kamuoyu farkındalığı yaratmak, firma imajı geliştirmek, kamuoyu algılamalarını
istenilen şekilde oluşturmak, toplumla bütünleşmek, finansal ilişkileri güçlendirmek,
müşterileri eğlendirmek, Hükümetle ilişkiler kurmak ve güçlendirmek, çalışanlar ve yöneticiler
arasında işletme hakkında olumlu bir imaj oluşturmak ve diğer firmalarla rekabette ön plana
çıkmak şeklinde özetlenebilecek “kurumsal amaçlar”dır.
Diğer bir amaç, marka konumlandırmak, ürün ve marka farkındalığını arttırmak, ürün
veya marka algısını değiştirmek veya güçlendirmek, belirli pazar bölümleri için ürün veya
marka tanımlaması yapmak, hedef pazara ulaşmak, örnek ürün dağıtmak, iş ilişkileri kurmak
ve dolaylı olarak ürün satışlarını arttırmak şeklinde özetlenebilecek “pazarlama amaçlarıdır”.
Bu amaçlar kuruluşun tanınırlığını arttırmaktan, yeni ürün ve hizmetleri tanıtmaya kadar çok
çeşitli olabilmektedir.
Sponsorluğun ulaşılmak istenen bir diğer amaç da “medya amaçları”dır. Bunlar
işletmenin, markanın ya da sunulan mal ya da hizmetin görünürlüğü ve duyurumunu arttırma,
reklam kampanyasının etkinliğini yükseltme, hedef kitleye ulaştırılmak istenen mesaj
dağınıklığından kaçınma ve hedefi tam olarak belirlemedir. Sponsorluğun dördüncü amacı da
yönetim bilgisini arttırmak gibi, “kişisel amaçlar”dır.
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Esasen sponsor işletmeler için tüketici farkındalığı yaratmak ya da kanal üyeleri ve
çalışanların işletme hakkındaki olumlu düşüncelerini güçlendirmek gibi kurumsal amaçlar ve
pazarlama amaçları, sponsorluktaki birincil amaçlardır. Bununla birlikte, bu görüş yönetimin
bakış açısına göre zaman zaman farklılaşabilmekte ve bazen medya ya da kişisel amaçlar daha
ön plana çıkabilmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında işletmelerin sponsorluk
faaliyetlerini gerçekleştirirken amaçladıkları çoğunlukla aşağıdaki gibidir:

Büyük ölçekli destekleme faaliyetlerinin, işletme hakkında büyüklük, finansal
güç, uluslararası prestij gibi imaj ve değerlendirmelere yol açmasını sağlamak,

Sponsor olan işletme isminin sponsor olunan kişi, faaliyet ya da olay ile
bağdaşlaştırılması yoluyla işletmenin, söz konusu kişi, olay ya da faaliyetin imaj ve prestijini
paylaşması,

Sponsor olan işletmenin, topluma karşı sorumluluklarını sponsorluk faaliyetiyle
ortaya çıkarması,


Yeni kurulan işletmelerin tanınma oranını arttırmaları,



Sponsor olan işletmenin imajını değiştirmesi,



İşletme ve sunduğu mal veya hizmetlerin medyada duyulurluğunu sağlamaları,


Alkol, sigara gibi reklamı yasak olan bazı ürünleri üreten işletmelerin, marka ve
kurumsal imaj oluşturmada sponsorluğu kullanabilmeleridir.

8.5. Sponsorluk Çeşitleri
Çok farklı sponsorluk çeşitleri bulunmaktadır. Sponspor olan işletmeler bu çok farklı
sponsorluk çeşitlerinden birini ya da daha fazlasını farklı hedef kitleleri için seçmek
durumundadırlar. Mesela bazı işletmeler genç hedef kitlesine ulaşmak için ünlü sanatçılara ya
da konserlere sponsor olurken, erkek hedef kitlesi için başta futbol ve basketbol olmak üzere
spora, kadın hedef kitlesine ulaşmak için dizilere ya da filmlere sponsor olabilmektedirler.
İşletmelerin farklı alanlarda sponsor olmalarının sebebi, aynı sponsorluk dalıyla tüm hedef
gruplarına hitap edememeleridir. İşletmelerin diğer uygulamalarını olumlu yönde etkileyen çok
boyutlu bir olgu olarak düşünülmesi gereken sponsorluk faaliyetleri için bütçeden ayrılacak
pay, kuruluşların yapısı ve büyüklüğü ile doğrudan ilgili olmakla birlikte bu oranın ortalaması
küçük ölçekli işletmeler için % 6-8 iken büyük işletmelerde %10-12’ye kadar çıkmaktadır.
İşletmelerin yapmış oldukları sponsorluk faaliyetlerini spor sponsorluğu, kültür sanat
sponsorluğu, sosyal sponsorluk ve çevre sponsorluğu başlıkları altında toplamak mümkündür.
Fakat zaman zaman bu dört ana başlık dışında da farklı sponsorluk çeşitlerinin varlığını da
görebiliriz.
- Spor Sponsorluğu: Spor sponsorluğu, tüm sponsorluk türleri içinde en fazla
kullanılan sponsorluk çeşididir. Bunun sebebi, sporun çok geniş kitlelerce izlenen bir faaliyet
olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu popülerliği nedeniyle pazarlama ve iletişim
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amaçlarına ulaşmada kullanılan en etkili tutundurma faaliyetidir. Birçok otorite spor
sponsorluğunun ticari birçok faydası olduğu ve bunun da kurum stratejisiyle uyumlu olduğu
yönünde hem fikirdir. Bununla beraber, genel bir spor sponsorluğu tanımı bulunmamaktadır.
Bu nedenle literatürde farklı bakış açılarına göre çeşitli spor sponsorluğu tanımları yapılmıştır.
Bu tanımlardan birine göre spor sponsorluğu; “fonu, kaynağı ya da hizmetleri sağlayan ile bir
kişi, olay ya da organizasyon arasındaki, sonucunda ticari avantaj olarak kullanılabilecek bazı
haklar ve ortaklık sunan bir iş ilişkisidir”. Yapılan bu tanım spor sponsorluğunun ticari gücü
açısına göre değerlendirmektedir. Spor sponsorluğunu iletişim gücü açısından ele alan bir başka
tanıma göre spor sponsorluğu; “Marka farkındalığı yaratmak, kurum imajını geliştirmek,
çalışanların moralini arttırmak ya da işletme değerini yükseltmek niyetiyle bir olaya verilen
kasıtlı finansal destektir”. Bu tanım spor sponsorluğunun güçlü iletişim etkisini
vurgulamaktadır.
Spor sponsorluğu ile ilgili olarak yapılan tanımlar hangi bakış açısından ele alınırsa
alınsın, spor sponsorluğu, sponsor olan işletmeye güçlü getirileri olan bir sponsorluk türüdür.
Bu nedenle dünyadaki sponsorluk bütçesinin % 67 gibi büyük bir oranı spor sponsorluğuna
ayrılmaktadır. Sadece ABD’de geçen yıl yaklaşık olarak 320 milyar dolar spor faaliyetlerine
harcanmıştır. ABD halkının %40’ından fazlası en azından haftada bir spor faaliyetlerine
katılmaktadır. Birçok pazarlamacı, sporun ABD halkının gündelik hayatındaki artan öneminin
bilincinde ve bu popülerliğin avantajlarından sponsorluk yaparak yararlanmaktadır. Bu nedenle
spor sponsorluğunun ABD’de yılda % 25-30 oranında büyüme gösterdiği ve spor
sponsorluğunun tüm sponsorlukların % 80’ini temsil ettiği görülmektedir. Yine İngiltere’de
sponsorluğa harcanan paranın % 90’ının spor sponsorluğuna gittiği belirtilmiştir. Spor
sponsorluğu spor takımlarının sponsorluğu, spor organizasyonlarının sponsorluğu ve bireysel
sporcuların sponsorluğu olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.
- Kültür Sanat Sponsorluğu: Sponsorluk giderleri arasında en fazla payı alan, spor
sponsorluğundan sonra kültür sanat sponsorluğudur. Kültür-sanat sponsorluğunda, yine spor
sponsorluğundaki gibi, hizmet şeklinde yapılan destekler genel olarak daha az olmasına
rağmen, ön planda olan mali yönden yapılan desteklerdir. Kuruluşlar, uzun sürede ticari bir
yarar sağlamak, hedef gruplarına ulaşmak, toplumda iyi niyet yaratmak, imajlarının gelişimine
katkı sağlamak ve kuruluş içindeki çalışanları motive etmek amaçlarıyla bu sponsorluk çeşidini
daha çok kullanmaktadırlar. Ancak kültür sanat sponsorluğuna yapılan harcamalar son yıllarda
hemen tüm ülkelerde artış göstermesine rağmen, artış hızı ve harcanılan miktar bakımından
spor sponsorluğunun çok gerisinde kalmaktadır. Oysa bu sponsorluk türünün sponsor olan
işletmelere sağladığı önemli avantajlar bulunmaktadır.
Bu avantajlardan ilki, sponsor olan işletmenin kültürel ve sanatsal çalışmalarının,
kültür-sanat sponsorluğu çeşidinde desteklenmesidir. Gerçekten de kültür sanat sponsorluğu
yapan bir işletme, kültür-sanat faaliyetlerini bu şekilde desteklemekte olduğunu topluma
göstermekte, üstelik bu sponsorluğun avantajlarından da sonuna kadar yararlanmaktadır.
Mesela kurumların hedef kitleleriyle yakın bir iletişim kurması, kültür sanat sponsorluğu ile
mümkündür. Üstelik sponsor işletme, sanatın ulaştığı mükemmellikle kendisi veya markası
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arasında bir bağ oluşturmaya çalışarak, hem hedef kitlesi tarafından olumlu algılanmakta, hem
de işletme çalışanlarının işletmelerinden gurur duymalarını sağlamaktadır.
Kültür sanat sponsorluğuyla ilgili belirtilmesi gereken önemli bir, bu sponsorluk
türünün spor sponsorluğundan farklı olarak pazarlama amaçlarından çok, imaj amaçlarına
ulaşmada büyük katkı sağlamasıdır. Bunun sebebi, kültür sanat sponsorluğuna hedef olan
kitlenin, spor sponsorluğuna hedef olan kitleden genel olarak daha yaşlı, daha zengin, daha
eğitimli ve az sayıda olmasından kaynaklanmaktadır. Durum böyle olunca, yapılan sponsorluk
faaliyetinin iletişim etkisi, spor sponsorluğu kadar büyük olmamakta, ancak işletme imajına
olan etkisi oldukça fazla olmaktadır.
Kültür sanat alanında sponsorluk yaparken dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar
bulunmaktadır. Bu unsurlardan ilki, spor alanının aksine, her kültür sanat faaliyetinin hedef
grubun tüm üyelerinin zevk ve ilgisine hitap etmemesidir. Bu nedenle teşvik edilen faaliyetlerin
ve sanatçıların belirlenmesine ve hedef grupların belirlenmesine önem verilmelidir. Bu
bağlamda, hedef kitlenin demografik özelliklerinin araştırılması ve bu yönde uygun alanın
saptanarak, kültür ve sanat sponsorluğunun hangi konuda yapılacağına karar verilmesi
gerekmektedir. Üstelik, kültür sanat sponsorluğunun hedef grupları spor sponsorluğuna göre
daha küçük olduğundan, sponsorluk faaliyetine başlanmadan önce hangi spesifik hedef gruplara
seslenileceğini önceden tespit etmek oldukça önemli hale gelmektedir. Kültür ve sanat
sponsorluğu yaparken dikkat edilmesi gereken bir başka unsur, söz konusu faaliyetleri
düzenlerken desteklenecek sanatçının ününün kuruluşu silecek kadar büyük olmamasıdır.
- Sosyal Sponsorluk: Geleneksel olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletme, toplum,
iş yeri, şöhret ve hissedarların karmasından oluşan bir işletme fonksiyonudur. Birçok kez, bu
fonksiyon, işletmenin kurumsal iletişim takımı tarafından yönetilmektedir. Ancak günümüzde
gittikçe artan sayıdaki marka şirketleri, kurumsal sosyal sorumluğun marka güveni ve etik değer
oluşturmadaki önemini anlamış bulunmaktadır. Bu yatırımların arzulanan sonucu, geleneksel
sponsorluk faaliyetlerinden daha fazla iletişim gücüne ve toplumu harekete geçirme etkisine
sahip olmalarıdır. Bu yatırımlara hayırseverlik, bağış ya da tam kurumsal sosyal sorumluluk
denmemekte; yapılan yatırımlar, bir geri dönüşüm beklentisi ile yapıldığından sosyal
sponsorluk olarak adlandırılmaktadır.
Spor ve popüler sanat gibi sponsorluk çeşitlerine bakıldığında, söz konusu sponsorluk
faaliyetlerinin toplumda daha az iyi niyet sağlarken, sosyal konular ve çevre programlarının
daha fazla iyi niyet sağladığını görmekteyiz. Bunun sebebi, tüketicilerin spor ve sanat alanlarına
yapılan desteklerden işletmelerin de ticari faydalar elde ettiğine inanmakta ve bir dereceye
kadar reklam gibi görünen ticari sponsorluk uygulamalarına daha az iyi niyet göstermektedirler.
Ancak yine de işletmelerin sosyal sponsorluk faaliyetlerini gerçekleştirme amaçları diğer
sponsorluk faaliyetlerinden farklı değildir. Gerçekten de işletmeler sosyal sponsorluk
faaliyetlerine, artan rekabet ortamında rakip işletmelerden sıyrılıp farklı bir noktaya gelebilmek
için başvurmaktadırlar. İşletmelerin iyi bir imaj edinmesinde, bu tür sponsorluğun büyük katkısı
bulunmaktadır. Sosyal sponsorluk faaliyetleri, çevre sponsorluğu, eğitim ve sağlık sponsorluğu
yer almaktadır).
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Özetle içinde bulundukları toplumun bir öğesi olarak sponsorluk çalışmalarında
bulunan işletmeler, sosyal katılımın ve toplumsal sorumluluk bilincinin ispatlanması amacıyla
toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda kar amacı taşımadan türlü çalışmalar yapmakta, böylece
bilinirliklerini artırmak, imajlarını geliştirmek gibi amaçlarına da ulaşmaktadırlar. Yukarıda da
belirtildiği gibi, işletmeler hakkında pozitif duyguların meydana gelmesinde, sosyal sponsorluk
alanında uygulamış oldukları faaliyetlerin halk tarafından desteklenmesinin önemli bir etkisi
vardır. Sponsorluğun algılamaya yönelik hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayan faktörler
arasında, hayırseverlik ve bağış gibi görünen ama asla bunlar gibi olmayan, sosyal sponsorluk
faaliyetleri de bulunmaktadır.
- Çevre Sponsorluğu: Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir sponsorluk çeşidi de, çevre
sponsorluğudur. Bunun sebebi, doğanın ve çevrenin son yıllarda giderek tahrip olması, küresel
ısınma, doğal dengenin bozulması ve tüm bu sebepler nedeniyle doğanın kendini yenileyemez
hale gelmesidir. Çevre sponsorluğu konuları içinde çevre temizliği, kirlilik, ağaç dikme,
çölleşme, küresel ısınma gibi konular bulunmaktadır. Bu sponsorluk faaliyetleri, vatandaşların
bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlemek ve çevresel tehditler taşıyan unsurlar hakkında
önlemler alınmasına destekte bulunmak şeklinde gerçekleşmektedir.
İşletmeler, çevre sponsorluğu uygulaması içine, doğanın dengesini korumak, yeşilliğin
yok olmasını önlemek ve bu yönde kendi adları ile ilgili pozitif bir imaj oluşturmak veya
mevcut imajlarını güçlendirmek amacıyla girmektedirler.
Çevre sponsorluğu özellikle üretim aşamaları veya ürünleri çevre kirliliği ya da sağlık
riskleriyle bağlantılı olan işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu sponsorluk çeşidi
sayesinde işletmeler çevreye ne kadar duyarlı olduklarını menfaat gruplarına gösterme imkanı
bulmaktadırlar. Bazen ürettiği ürünlerle çevreye zarar veren işletmeler de, bu zararı en aza
indiren çalışmalar yaptıklarını ve çevreye karşı duyarlı olduklarını göstermek için çevre
sponsorluğundan yararlanmaktadırlar. Zira bu sayede, hem doğanın ve çevrenin korunmasına
karşı duyarlı olduklarını göstermekte, hem de iyi bir sosyal sorumluluk örneği sergileyerek
gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre bırakmaya çalıştıklarını göstereceklerdir.

8.6. Sponsorluğun Avantaj ve Dezavantajları
Çalışmanın bu kısmında sponsorluğun en genel avantaj ve dezavantajları ele alınacaktır.
-Sponsorluğun Avantajları: Sponsorluğun, sponsorluk faaliyeti içinde yer alan iki
tarafa da kazan kazan felsefesi içerisinde büyük faydaları vardır. Sponsorluğun literatürde kabul
edilen en genel avantajları aşağıdaki gibidir;
 Sponsorluk faaliyeti içinde yer alan her iki taraf için de pozitif bir imaj ortaklığı
oluşmasını ve birbirlerinin olumlu imajından yararlanmalarını sağlar, bu durum ortaklığın
yarattığı olumlu etkileşimden faydalanmalarıyla gerçekleşir,
 Hedef kitle üzerinde, pozitif ortaklıktan kaynaklanan bir farkındalık yaratması;
üstelik bu farkındalığın diğer tüm tutundurma çabalarına da yansımasına yardımcı olması,
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 Sponsor olan işletme ürünlerinin, hedef kitle tarafından rakiplere göre tercih
edilmesini sağlaması,
 Sponsor olan işletmenin farklı medya ortamlarında aynı sponsorluk temasını
kullanması nedeniyle verilen mesajın çok daha etkili olması,
 Sponsor olan işletmenin, spesifik sponsorluk alanında bir çeşit eşsizlik kazanması
ve bu sayede sponsor işletmenin görünürlüğünü arttırması ve rakiplerini bertaraf etmesi,


Gerek tüketicilerin gerekse çalışanların işletmeyle gururlanmalarını sağlaması,

 Hedef kitlenin sponsorlukla verilen mesajdan, diğer tutundurma karması unsurlarına
kıyasla, kaçamaması; yani, tüketicinin geleneksel televizyon reklamlarına maruz kaldığı anda
yaptığı gibi, sadece kanalı değiştirmekle mesajdan kurtulamamasıdır.
-Sponsorluğun Dezavantajları: Sponsorluğun, diğer tüm tutundurma karması
unsurlarında olduğu gibi avantajları yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar
aşağıdaki gibidir;
 Sponsorluğun önceden çok ciddi planlama ve hazırlık gerektirmesinden ötürü,
gerektiğinden çok zaman alıcı olması,
 Sponsorluk faaliyetlerinde bazen işletmenin logosu ya da marka isminden başka
şeyleri sergilemek mümkün olmadığından, zayıf bir mesaj taşıyıcı olması,
 Sponsorluk faaliyetinde yer alan ve ön planda olan kişilerin istenmeyen şekilde
davranma risklerinin olması ve bu durumun sponsorluk faaliyetlerine zarar vermesidir.

8.7. Sponsorluk Planlaması
Bir işletme sponsorluk faaliyetine başlamadan önce ayrıntılı olarak bir planlama
yapması gerekmektedir. Bu planlama faaliyetinde öncelikle durum analizi yaparak, mevcut
durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini, faaliyet gösterdiği piyasayı ve rakiplerini değerlendirerek;
kuruluş stratejisini, pazarlama stratejisini, iletişim stratejisini ve uygulamayı düşündüğü
sponsorluk stratejisini ortaya koymalıdır. Daha sonra bu iki değerlendirmeyi (pazarlama ve
iletişim hedefleri ile sponsorluk hedefleri ve hedef grupları) ortaya koyarak bunların
birbirleriyle uyumlu olmasına ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olup
olmayacağını değerlendirmelidir (Okay, 2005, 190). İşletmenin bu aşamada, eğer varsa önceki
sponsorluk deneyimlerini gözden geçirmesi, geçmişteki hatalarını tekrar etmemesini
sağlayacak olması bakımından oldukça önemlidir. İşletme yine bu aşamada, araştırma sonuçları
doğrultusunda, işletme ve ürünlerinin karşı karşıya olduğu sorunları ve sponsorluk faaliyetinin
bu sorunların çözümüne katkısı olup olmayacağını incelemelidir. Tüm bu değerlendirmeler
sponsorlukta neyin hedefleneceğini belirlemeyi kolaylaştırmaktadır).
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Bir sonraki adım, işletmenin sponsorluk yapacağı alanı ve sponsorluk biçimini tespit
etmesidir. Ancak desteklenecek yani sponsor olunacak faaliyetlerin seçilmesinde dikkat
edilmesi gereken bazı ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki gibidir;

olmalıdır,


Belirli amaçları yerine getirme yeteneği, desteklenecek olay seçiminde ölçüt

Destekleme programının hedef kitle ile eşleşmesi oldukça önemli olmalıdır,


Mesajlara maruz kalacak hedef kitlenin büyüklüğü de seçimin önemli bir
belirleyici olmalıdır,

Desteklenen faaliyetin maliyeti de işletmenin seçimlerinde önemli rol
oynamalıdır.
İşletmeler tüm bu ölçütler sayesinde yapacakları sponsorluk faaliyetinin, işletmelerinin
hedef gruplarıyla, sponsorluk yapacağı olayın veya faaliyetin hedef gruplarının birbirleriyle
örtüşüp örtüşmeyeceğini ve sponsorluk faaliyetini ne kadar büyük bir seyirci veya izleyiciye
ulaştırabileceğini göreceklerdir. Üstelik yine bu sayede, yapılacak sponsorluk faaliyetinin kitle
iletişim araçlarının ilgisini ne düzeyde çekebileceğini göz önünde tutarak, sponsorluğun
stratejik olarak kuruma sağlayabileceği katkıları araştırıp, sponsorluk faaliyeti için gerekli olan
bütçe kalemlerini ve alınabilecek tüm tedbirleri ele alan yazılı bir anlaşma ile taraflar arasındaki
anlaşma hususları güvence altına alacaklardır. Ancak sponsorluk planlaması yapılırken,
sponsorluktan elde edilecek sonuçları değerlendirmek için nasıl bir değerlendirme yönteminin
yapılacağı da ayrıca önceden tespit edilmelidir.
Sponsorlukta planlama faaliyeti oldukça önemlidir ve işletmeler sponsorluk planlaması
yapmadan asla sponsorluk faaliyetine kalkışmamalıdırlar. Çünkü planlama yapılmadan ortaya
konulacak bir faaliyet, kaynakların, zamanın ve gösterilen çabanın harcanmasına neden
olacaktır. Üstelik yapılacak bir sponsorluk faaliyetinde her zaman risk olabileceği göz önüne
alınarak, gerekli önlemler için de ayrıca planlar yapılmalıdır. Zira, sponsor olan işletme,
sponsor olacağı takımın, kişinin, olayın vb. nasıl bir performans göstereceğini önceden bilemez
ve sponsorun kimlere ulaşmaya çalıştığı da algılanamaz. Bunun sebebi, sponsorluğun
işletmenin tüm kontrolü elinde bulundurduğu bir araç olmamasıdır. Dolayısıyla, olumsuz bir
durum sponsora zarar verecektir. Ayrıca yapılacak sponsorluk faaliyetiyle, işletmenin ürün ve
hizmetlerini sunduğu hedef kitlenin zihninde sponsorluğun ne kadar süreyle devam edeceğine
karar vermek de önceden bilinemeyen ve sponsorluk planlamasında üzerinde düşünülmesi
gereken konular arasındadır.

8.8. Sonuç
Değişen yaşam koşulları, artan gelirler, pazarların farklılaşması, uygulanan devlet
politikaları ve tüketici istek ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişimler ve gelişimler, geçmişte
popüler olan iletişim unsurlarının popülerliğini yitirmesine ya da geçmişten daha farklı
pazarlama iletişimi unsurlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yakın tarihe kadar en
popüler pazarlama iletişimi unsuru olan reklam, gücünü kaybetmekte; bu da farklı iletişim
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unsurlarının değer kazanmasına yol açmaktadır. Söz konusu bu unsurlardan biri de
sponsorluktur. Sponsorluk, işletmelerin iletişim hedeflerine ulaşmaları amacıyla seçtikleri
farklı alanlardaki kişi, olay ya da kuruma, belirli bir mübadele anlayışı çerçevesinde, ayni ya
da nakdi destek vermeleridir. Sponsorluk bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere bir bağış
değildir. İşletmeler söz konusu desteği, belirli faydalar elde etmek üzere yaparlar. Bu faydalar,
işletme imajını arttırmak, tüketicilerle doğrudan ilişki kurmak, çalışanların işletmeyle ilgili
olumlu duygularını geliştirmek ve motivasyonu arttırmak, reklamı yasak olan bazı ürün
gruplarının tanıtımını sponsorluk faaliyetiyle gerçekleştirmektir.
İşletmeler sponsorlukla gerçekleştirmek istedikleri amaçlara, seçtikleri sponsorluk
çeşitlerinden biri ya da daha fazlasıyla ulaşmaya çalışmaktadırlar. İşletme, spor, kültür-sanat,
sosyal ve çevre sponsorluklarından birini seçerken, ulaşmak istediği hedef kitleyi göz önüne
almalı ve seçimini bu yönde gerçekleştirmelidir. Spor sponsorluğu, hedef kitlenin genişliği
bakımından işletmeler tarafından gerek dünyada, gerekse Türkiye’de en çok tercih edilen
sponsorluk türüdür. Kültür sanat sponsorluğu ise hem farklı hedef kitlelere (eğitimi ve gelir
grubu yüksek hedef kitle ya da genç hedef kitle gibi) ulaşmasından, hem de pazarlama
etkisinden çok, güçlü imaj yaratma etkisinden dolayı spor sponsorluğundan sonra tercih edilen
bir başka sponsorluk çeşididir. Toplumda sosyal konular ve çevre programlarının daha fazla iyi
niyet sağladığını bilen işletmelerin tercihi olan sosyal sponsorluk ise rakip işletmelerden sıyrılıp
farklı bir noktaya gelebilmek için başvurulan ve işletmeye güçlü bir imaj kazandıran bir başka
sponsorluk çeşididir. İşletmeler, çevre sponsorluğuna ise, doğanın dengesini korumak,
yeşilliğin yok olmasını önlemek ve bu yönde kendi adları ile ilgili pozitif bir imaj oluşturmak
veya mevcut imajlarını güçlendirmek amacıyla girmektedirler.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta her pazarlama iletişimi unsurunun avantajı
olduğu kadar, dezavantajı da bulunduğu gerçeğidir. Sponsorluk faaliyeti için de aynı şey
geçerlidir. Sponsorluk faaliyetine girmek isteyen işletmeler sponsorluğun avantajları kadar
dezavantajlarını da bilip, bunları doğru değerlendirdiklerinde riskli sonuçlardan kendilerini
koruyacak ve daha gerçekçi iletişim hedefleri oluşturacaklardır.
Sponsorluk faaliyetlerinin işletmenin iletişim hedeflerine ulaşmasını ve başarılı
olmasını sağlamak için sponsorluk planlaması mutlaka yapılması gereken faaliyetlerden biridir.
İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini, bütçelerini doğru tanımalarını, betimlemelerini ve
hesaplamalarını, ulaşmak istedikleri hedef kitleyi net olarak belirlemelerini ve bu bilgiler
ışığında doğru tanıyı koyarak uygun sponsorluk çeşidini ve sponsor olacak doğru kişi, olay ya
da organizasyonu seçmelerini sağlayan sponsorluk planlaması oldukça önemlidir. Çünkü tüm
bunlar yapılmadan ortaya konulacak bir sponsorluk faaliyeti, harcanan tüm çabaların boşa
gitmesine neden olacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Belirli pazarlama amaçları için bir etkinlik, takım, grup vb. ile olan birlikteliği
satın almak ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir.
a. Doğrudan pazarlama
b. İnternette pazarlama
c. Sponsorluk
d. Halkla ilişkiler
e. Reklam
2. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun amaçlarından biri değildir?
a. Kurumsal amaçlar
b. Pazarlama amaçları
c. Medya amaçları
d. Kişisel amaçlar
e. Sosyolojik amaçlar
3. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk türlerinden biri değildir?
a. Toplum sponsorluğu
b. Spor sponsorluğu
c. Kültür Sanat sponsorluğu
d. Sosyal sponsorluk
e. Çevre sponsorluğu
4. I. Sponsorluğun önceden çok ciddi planlama ve hazırlık gerektirmesinden ötürü,
gerektiğinden çok zaman alıcı olması,
II. Sponsorluk faaliyetlerinde bazen işletmenin logosu ya da marka isminden başka
şeyleri sergilemek mümkün olmadığından, zayıf bir mesaj taşıyıcı olması,
III. Sponsorluk faaliyetinde yer alan ve ön planda olan kişilerin istenmeyen şekilde
davranma risklerinin olması ve bu durumun sponsorluk faaliyetlerine zarar vermesi,
IV. Hedef kitlenin sponsorlukla verilen mesajdan, diğer tutundurma karması unsurlarına
kıyasla, kaçamaması.
Aşağıdakilerden hangileri yukarıda sıralanan sponsorluğun dezavantajları arasında yer
almaktadır?
a. I, II, III
b. I, III
c. I, III, IV
d. I, IV
e. II, IV
5. I. Belirli amaçları yerine getirme yeteneği, desteklenecek olay seçiminde ölçüt
olmalıdır,
II. Destekleme programının hedef kitle ile eşleşmesi oldukça önemli olmalıdır,
III. Mesajlara maruz kalacak hedef kitlenin büyüklüğü de seçimin önemli bir belirleyici
olmalıdır,
IV. Desteklenen faaliyetin maliyeti de işletmenin seçimlerinde önemli rol oynamalıdır.
V. Sponsorluk faaliyetinde yer alan ve ön planda olan kişilerin istenmeyen şekilde
davranma risklerinin olması ve bu durumun sponsorluk faaliyetlerine zarar vermesi
Aşağıdakilerden hangileri yukarıda sıralanan sponsorluğun ölçütleri arasında yer
almaz?
a. I
b. II
c. III
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d. IV
e. V
6. Bir işletmenin sponsorluk faaliyetine başlamadan önce ayrıntılı olarak bir planlama
yapması gerekmektedir.
(
)D
(
)Y
7. Sponsorluk son yıllarda en çok kullanılmaya başlanan pazarlama iletişimi araçlarından
biridir.
(
)D
(
)Y
8. Sponsorluk bir hayırseverlik veya bağış değildir.
(
)D
(
)Y
9. Sponsorluk iki tarafında ortaklaşa yaptığı bir iş ilişkisidir.
(
)D
(
)Y
10. En fazla kullanılan sponsorluk türü çevre sponsorluğudur.
(
)D
(
)Y
Cevap anahtarı:
1. c
2. d
3. a
4. a
5. e
6. d
7. d
8. d
9. d
10. y
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9. KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kişisel Satış Kavramı ve Pazarlamadaki Yeri
9.2. Geleneksel ve Müşteri Odaklı Satıcılık
9.3. Satış Görevleri ve Satışçı Çeşitleri
9.4. Satış Sürecinin Aşamaları
9.5. Satış Gücü Yönetimi
9.5.1. Satışçıların Bulunması ve Seçimi
9.5.2. Satışçıların Eğitimi
9.5.3. Satış Elemanlarının Motivasyonu ve Satışçıların Ücretlendirilmesi
9.5.4. Satış Çabasının Örgütlenmesi
9.5.5. Satış Gücünün Gözetimi
9.5.6. Performans Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pazarlamanın günümüzdeki gelişimine kadar olan evrimine baktığımızda, birçok
evreden geçmiş olduğunu görüyoruz. Üretim anlayışı ile başlayan bu söz konusu evrim,
günümüzde toplumsal pazarlama anlayışına dönüşmüştür. Toplumsal pazarlama anlayışı,
toplumun yararını da göz önüne alarak başta müşteriler olmak üzere diğer tüm menfaat
gruplarıyla iyi ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı gerektirir. Özellikle iç ve dış müşterilerle
kurulan iyi ilişkiler ve yaratılan uzun dönemli müşteri tatmini, müşteri sadakatine dönüşmekte,
müşteri sadakati ise işletmelere uzun vadede büyük kazançlar sağlamaktadır. Ancak müşteri
sadakatini yaratmak için sadece müşteri tatmini yeterli olmamakta, işletmelerin müşterilere
farklı deneyimler ve tecrübeler sunmaları da gerekmektedir. Bunu sağlayacak araçlardan biri
de sponsorluktur. Sponsorluk, imaj yaratmaya yardımcı olan ve uzun vadede dolaylı bir satış
sağlayan araçtır. Bu çalışmada sponsorluğun tanımı, gelişimi ve yararlarından bahsedilecek ve
sponsorluğun gerek işletmelere, gerekse iç ve dış müşterilere ve diğer menfaat gruplarına
sağladığı yararlardan bahsedilecektir.
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9.1. Kişisel Satış Kavramı ve Pazarlamadaki Yeri
Kişisel satış; en eski tutundurma metodu olmak yanında, kişisel karşılaşma yoluyla
tüketiciyle direkt ilişki kurmaya dayandığından en etkili iletişim şeklidir. Ancak buradaki
etkili olma kişisel nitelikli olup, reklam da etki alanının genişliği ve kitlesel olması
bakımından ayrı bir üstünlüğe sahiptir. Her ülkede, işletmelerin büyük çoğunluğunun
başarısı, geniş ölçüde, satışların oluşturduğu satış gücüne dayanır. Her ne kadar, kişisel satış
reklamla birlikte, işletmelerin tutundurma programlarının iki temel direğini oluştursa da,
reklam işiyle uğraşan insan sayısı genellikle binlerle ifade edilirken, kişisel satış, milyonlarla
ifade edebilecek kadar çok kimsenin iş veya istihdam alanı durumundadır.
Kişisel satışın diğer temel tutundurma metodundan en belirgin ve en önemli farkı
bunun kişisel iletişimden, reklamın ise kişisel olmayan, kitlesel iletişimden oluşmasıdır. Bu
yüzden kişisel satış, uygulamada çok daha fazla esnekliğe sahiptir; satışçı, mal veya hizmeti
sunuşunu, tüketicinin istek veya ihtiyaçlarıyla, tutum ve davranışlarına göre ayarlanabilir.
Tüketicinin tepkisini görüp, satış yerinde ve anında en uygun yaklaşıma yönelir; kendi davranış
biçimini en etkili ve ikna edici yönde ayarlar.
Kişisel satışın ikinci bir üstünlüğü de reklam ve diğer metodlara göre harcanan
çabanın nisbi olarak daha az bir kısmının boşa gitmesidir. Gerçekte reklam çok geniş
kitlelere, yüksek toplam maliyetlerle pek çok mesajın gönderilmesini sağlar. Ama spesifik bir
hedef pazara isabet payı daha azdır; ayrıca, bu mesajların ne ölçüde sonuç sağladığını
belirlemek de hayli güçtür. Bu yöntemde ise, boşa giden çabanın minimum oluşu yanında,
kişisel satış için katlanılan toplam masraflar reklamınkinden daha fazladır. Nitekim, reklam ve
reklamcılığın en gelişmiş olduğu ABD’de bile, çoğu işletmelerde reklam harcamalarının
ortalama olarak net satışları %1-3′ü; kişisel satış harcamalarının ise, %8-15 olduğu ileri
sürülmektedir. Ayrıca, aynı ülkede 500′e yakın tüketim malı ve endüstriyel mal üretici
işletmenin yüksek yöneticileri arasında yapılan bir anket araştırması, kişisel satış ve satış
yönetiminin işletmelerde tüm rekabet stratejileri içinde en önemli pazarlama faaliyeti olarak
görüldüğünü göstermektedir. İstihdam alanı olma yönünden de, yine ABD’de 500 bin kadar
kişi reklam işinde çalışırken 13 milyona yakın kişinin satış işlerinde çalıştığı bilinmektedir.
Ülkemiz için bu tür karşılaştırma yapma imkânı sağlayacak veriler yok ise de, satışın nisbi
payının, reklama göre daha çok fazla olduğunu ifade etmek yanlış sayılmaz.
Çeşitli üstünlüklerine karşılık, kişisel satışın en sakıncalı ve sınırlayıcı yanı, yüksek
maliyetli olmasıdır. Sarf edilen çabaların ve yapılan harcamaların genellikle en az bir kısmı
boşa gitmekle beraber, iyi yetişmiş satış elemanlarından oluşan güçlü bir satış gücü oluşturmak
ve bunu muhafaza etmek oldukça pahalıya gelmektedir. İşletmelerde de yeterli sayıda yetenekli
ve üstün nitelikli satışçı bulma veya yetiştirme güçlüğü, günümüzde özellikle perakende
düzeyinde self-servis sistemine geçiş eğitimine yol açmaktadır.

9.2. Geleneksel ve Müşteri Odaklı Satıcılık
Satış, sadece belirlenmiş olan tüketicilere ulaşılma yoluyla gerçekleştirilen eylem ya da
işletmeye gelen alıcılara satışın gerçekleştirilmesi değildir. Oysa geleneksel yaklaşımda satıcı
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baskın bir rol oynar ve alıcıyı kontrol eder. Alıcıdan çok satıcının kazancı ön plandadır. Bu tür
bir yaklaşımda, satış elemanın düşüncesi talep yaratmak ve sonra da satmak üzere
şekillenmiştir. Satış sırasında gerginlik ve psikolojik baskı, ısrar hatta duygu sömürüsü yapmak
geleneksel satışın önemli bir parçasıdır.
Günümüzde bu tür satış tekniklerinin demode ve yararsız olmaya başladığının
görülmesiyle müşteri odaklı satış uygulamaları geçerli olmaya başladı. Müşteri odaklı satış
kavramı, müşterinin satın alma karar sürecinde nerede olduğunu öğrenme ve onun karar
almasına yardımcı olma eylemidir. Bu yaklaşım “kazan-kazan” ilkesinde dayanır. Müşteri
odaklı yaklaşımın özellikleri kısaca şöyle özetlenebilir;
-

İnsanların ilgilendikleri konuları konuşarak ilgi uyandırmak

-

İhtiyaçları, hedefleri, öncelikleri ve kişisel kazançları ortaya çıkarmak

-

Müşteri odaklı çözüm üretmek

Müşteri odaklı satış anlayışında, satış elemanı, satış sürecine müşteri araştırması
yaparak başlar, müşterileri satın alma güdülerine göre değerlendirir, sonra belirlediği
müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin farkında olmaları için çaba harcar. Sunduğu ürün ya da
hizmet ile alıcının satın alma ihtiyaç ve isteğini uyumlaştırarak alıcıyı ikna etmeye çalışır. Bu
yaklaşımda, satışçı, sürecin her adımını, oldukça etkin bir biçimde ele almalıdır. Elbette kişisel
satışı bu denli kapsamlı bir bakış açısıyla ele almayan kurumlar ve satış elemanları da vardır.
Aşağıdaki tabloda geleneksel yaklaşım ile müşteri odaklı
yaklaşımın özellikleri
karşılaştırılmaktadır.
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9.3. Satış Görevleri ve Satışçı Çeşitleri
Satışçılık günümüzde potansiyel alıcıyı bulma, ona bilgi vererek satın almada yardım
etme ve ikna etme sanatıdır. Satış görevleri işletmeden işletmeye çok çeşitli olduğu kadar, diğer
işlerden bazı farklılıklar da gösterirler; bu farklılıklar da satışçıları çeşitli şekillerde etkiler. Satış
görevlerinin farklılaştırıcı özellikleri aşağıdaki gibidir;
-

Satışçılar işletmenin temsilcileridir.

- Satışçılar görevleri gereği diğer çalışanlardan daha nazik ve değişen durumlara göre
daha fazla hareket esnekliğine sahip olmak zorundadırlar.
- İşletmedeki diğer personel yakın gözetim altında çalışırken, satışçılar tipik olarak
gözetimsiz veya çok az direkt gözetim altında çalışılırlar.
- Satışçılar, işletme içinde fonları kullanma yetkisine sahip az sayıdaki personel
arasında yer alırlar.
- Satış görevleri, genellikle bir hayli seyahat, evden ve aileden uzak kalmayı
gerektirir.
Satışla ilgili görevlerin satışçıdan en az yaratıcılık isteyen türden çok yaratıcılık
isteyen türe doğru sıralaması şu şekilde yapılabilir;
-

Şoför Satışçı:

Esas itibariyle mal teslimi yapan satıcılardır. Her türlü malların dışarıda teslim işini
yapar. Satış yükümlülüğü yoktur, ikinci derecede satış yaptığından yeni satış yapma olanağı
yoktur.
-

Tezgâhtar Satışçı:

İçerde, tezgâh arkasında çoğu kez ne alacağına karar veremeyen ve yardım isteyen
müşterilere satış yapar. Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda satışı sonlandırır.
-

Dışarıda Sipariş Alan Satışçı:

Görevi dışarıda sipariş almak olmak olan perakende satış mağazalarıyla ilişki kuran
satışçılardır. Malı müşteriye gösteren de teslim eden de kendisi olduğundan iyi hizmet ve
davranışlarıyla benimsenme şansını artırır.
-

Misyoner Satışçı

Siparişi almayan, mevcut ve potansiyel müşterilere iyi niyet ziyareti yaparak bilgi veren
satışçıdır. İşletmeye karşı olumlu ve iyi duygular oluşturma amacını güder.
-

Satış Mühendisi Veya Teknik Danışman Satışçı:
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Teknik bilginin çok önem kazandığı durumlarda mamulün karmaşık yapılı ve teknik
ağırlığı olması nedeniyle müşterilere danışmanlık yapan satışçı türüdür.
-

Hizmet Satışı Yapan Yaratıcı Satışçı:

Özellikle eğitim, sigorta ve reklam gibi hizmetlerin (soyut malların) satışını yapar.
Fiziksel mallara göre bu malların faydalarını –hizmetlerin soyutluk özelliğinden ötürü- ortaya
koymak daha zor olduğundan, satışı daha zordur. Yaratıcı satışçılık genellikle bir müşterinin
ihtiyaçlarına göre hizmette sistem tasarımıyla ilgilidir.
Satıcılar görevlerine göre üç grupta ele alınır;
• Siparişi tedarik edenler: Potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri bilgilendiren ve
mamulü satın almaya ikna eden satışçılardır. Bunların görevi yeni müşterilere satış yapmak ve
mevcut müşterilere daha çok satış yaparak satışları arttırmaktır.
• Siparişi yerine getiren satışçılar: Esas işleri yenilenen satışlar olan, uzun süreli
müşteri tatmini ve ilişkilerini sürdürmeye çalışanlardır. Yoğun satış çabası gerektirmeyen daha
çok standart malların rutin satışları ile uğraşan bu tip satıcılar iki gruba ayrılır; işletme içinde
sipariş alanlar ve işletme dışında sipariş alanlar.
• Satış destek personeli(support personel): satışı kolaylaştıran ama çoğu kez görevi
sadece satış yapmak olmayan personeldir. Bunlar daha çok endüstriyel malların
pazarlanmasında potansiyel müşterileri belirleyen, müşterileri eğiten ve onlarla iyi ilişkiler
geliştiren ve satıştan sonra destek sağlayan potansiyel müşterilerdir. En yaygın türleri; misyoner
satışçılar, satışçı asistanları, teknik destek personeldir. Ayrıca tele pazarlamacılarda bu kapsama
girer. İşletmenin satış hacmini arttırmak, pazar payını yükseltmek amacı ile çaba sarf eden satış
elemanları çoğu zaman iş yerinde bulunmazlar. Tüm zamanlarını yeni müşteriler bulmak,
müşteri dilek ve şikâyetlerini öğrenmek, yeniden sipariş almakla geçiririler. Bütün firmalar
zaman içinde müşteri kaybederler ve eğer yerine yenilerini koymazlarda pazar payları küçülür.
9.4. SATIŞ SÜRECİNİN AŞAMALARI
Planlı ve sistematik olmayan bir satış girişiminin uzun süre başarılı olamayacağı bir
gerçektir. Aşağıda ele alacağımız kişisel satış süreci, yaratıcı satış süreci olarak da görülebilir.
Kişisel satış süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:
- Potansiyel Alıcıların Saptanması
- Hazırlık
- Sunuş ve Gösteri
- İtirazları Ele Alma ve Satışı Bitirme
- Geleceği Yatırım
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-

Potansiyel Alıcıların Saptanması

Kişisel satış sürecini başlatabilmek için, ürün ve hizmetleri satın alması beklenen kişi
ya da kuruluşların belirlenmesi gerekir. Satış elemanları, olası alıcıları çeşitli kaynakların
yardımıyla belirleyebilir. Bunlar;
(1) İşletmedeki geçmiş dönemlere ait satış kayıtları incelenerek elde edilen müşteri
bilgileri
(2) Mevcut müşterilerin önerebileceği kişiler (arkadaşlar, komşular, akrabalar)
(3) İşletmeye mektupla, telefonla gelen talepler
(4) Satıcının işletmede çalışan arkadaşlarının vermiş olduğu öneriler
(5) Dergilerin, gazetelerin ve çeşitli odaların abone listeleri ve üye listeleri
(6) Müşteri adres listeleri oluşturan ve satan çeşitli diğer kaynaklar
Tüm bu kaynaklardan olası müşterilerden bir liste oluşturulduktan sonra, müşterinin
yeterliliğine karar verilmeye çalışılır. Örneğin söz konusu nihai müşteri ise, müşterinin yaşı,
geliri, mesleği, medeni durumu, ikametgâh adresi gibi bilgiler değerlendirilir. Olası alıcı bir
kurum ise, iş türü, kurumun büyüklüğü, satın alma kararından sorumlu olanlar, satın alma
miktarı gibi bilgilerden hareketle müşteri olup olamayacağı değerlendirilir. Aksi durumda
yanlış müşteriye gidildiğinden, zaman ve çaba boşa gider.
-

Hazırlık

Satış elemanları olası müşterilerin özelliklerini belirledikten sonra, ürün, müşteri, rakip
ve pazar konularında bilgilerini gözden geçirmelidirler. Ürünün özellikleri, rakiplerininkinden
farklı yönleri, üstünlükleri, hatta pazarı etkileyen konulara ilişkin bilgiler satış elemanının sunuş
etkinliğini etkileyecektir. Sunuşta kullanacağı malzemeler varsa (broşürler, kitapçık, bilgisayar
vb. ) bunları mutlaka önceden hazırlamalıdır.
Hazırlıkların tamamlandığına inanan satıcı, saptadığı olası müşteriye ulaşmaya çalışır.
Bunun için önceden telefonla randevu alıp, müşteri için uygun zamanı belirleyebilir. Zaman
belirlendiğinde, belirlenen zamanda orada olmaya büyük özen göstererek satışı açabilir. Ancak
bu noktada, özellikle müşteride iyi bir izlenim yaratmak, sıcak bir atmosfer oluşturmak son
derece önemlidir. Dolayısıyla satış elemanı giyimine, müşteriyi selamlama ve kendini tanıtma
biçimine, vücut dilini nasıl kullandığına dikkat etmelidir.
-

Sunuş ve Gösteri

Kişisel satış sürecinin bu aşaması, satış mesajının sunulduğu aşamadır ve doğal olarak
alıcının dikkatini çekebilecek bir adımla başlamayı gerektirir. Bu aşamayı geleneksel bir
öğrenme yaklaşımı olan AIDA ile ele alabiliriz. AIDA, Attention (Dikkat), Interest (İlgi),
Desire (Arzu) ve Action (Eylem) İngilizce sözcüklerin baş harflerinden oluşan bir modeldir.
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Modele göre, satış elemanı önce alıcının dikkatini ürüne çekerek, farkındalık yaratmaya
çalışır. Örneğin; ürünün belirgin ya da alıcı için önemli bir yararından hareket edilebilir.
Tüketicinin ürünün belirli özelliklerine yönelik dikkatini, birer ipucu sayarak değerlendirebilir.
Bu ipuçları alıcının ilgisini çekmek için de yararlı olur. Örneğin, alıcı bir temizlik robotunun
kullanım kolaylığı ya da hijyen sağlayabilme özelliklerinde yoğunlaşmışsa, bu konuda ayrıntıya
girilerek ilgisi arttırılır. Satışçının olası alıcı ve çevresini gözlemleme ve dinleme yeteneği,
alıcıya ulaşmasını ve ilgisini canlı tutmasını kolaylaştırır. Örneğin, alıcının çalışan bir hanım
olması durumunda, ürünün pratikliğinde, çocukları varsa hijyen sağlaması önemine
yoğunlaşarak ilgiyi arzuya yöneltebilir. Sıra bu ilgiyi satın alma arzusuna dönüştürmeye
geldiğinde, satıcı böyle bir ürünü almakla nelere sahip olunacağı, nelerden tasarruf edilebileceği
(zaman, çaba, tasarruf gibi) ya da almamakla nelere katlanmak zorunda kalınabileceği gibi
konulara vurgulama yapar. İkna olması için alıcıda çekince yaratan bir konu saptanmışsa ki
çoğu zaman bu fiyatla ilgili olabilir, satış elemanı ödeme koşullarından, bu konuda
sağlayabileceği esneklikten sözedilebilir. Satış elemanının bu süreci başarıyla tamamlaması ise,
alıcının eyleme geçmesine, yani satın alma girişiminde bulunmasına bağlıdır.
Sunuşun etkinliği, satıcının müşterinin ihtiyaçlarını belirleyip, bunun müşteri tarafından
fark edilmesine önemli ölçüde bağlıdır. Çünkü önemli olan müşterinin ihtiyacını
karşılayabilmektir. Müşteriyi dikkatle dinlemek, ürün yararlarını net bir biçimde açıklamak bu
aşamanın başarısını etkileyecektir.
Satış elemanının ürünün performansı, işlevleri, nasıl kullanacağı konusunda sözlü
bilgiler sunmasının yanında bunu bizzat göstermesi, alıcının güven duymasını, ilgisinin
çekilmesini ve ikna olmasını kolaylaştırır. Bunun için, ürünün nasıl çalıştığını gösteren bir
gösteri yapabilir. Çoğu otomobil firması, olası alıcıya test sürüşü olanağı sunarak, ürünün
performansını deneyerek görmeleri için gerekli ortamı hazırlar. Gösterinin, ürünün birçok
özelliğini görme, yararlarının daha iyi anlaşılmasını sağlama, satın almak için güvence ve
kanıtlar sunma gibi birçok yararı bulunur. Üstelik ürünün yapabilecekleri ve yapamayacakları
konusunda dürüst bir ortam yaratır ki bu da alıcıyı rahatlatır.
Satışa sunulan ürünün boyut, ağırlık vb. bir takım özellikleri, gösterinin alıcının
ortamında yapılmasını zorlaştırır. Bu gibi durumlarda alıcının satışa konu edilen ürünün
üretildiği fabrikaya davet edilmesi iyi bir seçenek olabilir. Bir diğer seçenek broşür, bilgisayar,
çoklu medya uygulamaları gibi yardımcı satış malzemeleri ile sunuşu yapmaktır. Bu tür satış
malzemeleri satışı etkin kılmada, özellikle ürünle gösteri yapmanın mümkün olmadığı
durumlarda satışı önemli ölçüde kolaylaştırır.
-

İtirazları Ele Alma ve Satışı Bitirme

Sunuş aşamasının sonunda müşteri ikna olduysa, siparişi alınarak satış bitirilir. Ancak
satış sürecinin müşterinin herhangi bir itirazı olmadan gerçekleşeceğini varsaymak yanlış olur.
İtiraz da bir satış gerçeğidir. Üstelik satış elemanının süreci ne kadar etkin ele alırsa alsın, olası
alıcının her şeye muhalefet eden bir yapısı ya da itiraz alışkanlığı da olabilir. Ürünün
yaşantısında yaratacağı değişimden dolayı endişelenebilir ya da “her şey şimdi iyi görünüyor
ama ya ödeyeceğim paranın karşılığını alamazsam” diye düşünebilir. Bazen de satış elemanının
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atladığı bilgilerin olması, alıcının gerçekte böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu fark edememesi
ya da satıcının bunu net bir biçimde ortaya koyamaması, müşterinin kişisel satış yaklaşımına
ya da ürünü satan şirkete yönelik önyargılar beslemesi gibi nedenler itirazlara zemin hazırlar.
Önemli olan satış elemanının, itirazın gerçek nedenini saptayabilmesidir. Bunun için müşteriyi
dikkatle dinlemesi, itiraz nedenini belirlemesi ve anlayışla yanıt vermesi gerekir.
İtirazlar tatmin edici bir biçimde ele alındığında, satışı bitirmek daha kolay olur. Ancak
bu noktada satış elemanı, müşterinin uyarılan satın alma arzusunun sönmesine neden olacak
davranışlardan kaçınarak, siparişi kesinleştirmelidir. Konudan uzaklaşarak sohbete dalmak,
davranışlarda tutarsız olmak (nasıl olsa bitti diye nezaketi elden bırakmak, sonuçtan emin
olmadığını gösteren sorular sormak vb. ) satışı bitirmeyi zorlaştırır. Unutulmamalı ki, olumlu
sonlandırılan bir satış, müşteriyle kurulacak uzun dönemli bir ilişkinin ilk adımıdır. Satış süreci
başarıyla bitirilmediğinde, satış elemanı mutlaka bundan çıkarılacak dersler olduğunu
bilmelidir.
-

Geleceğe Yatırım

Satış sürecinin son aşaması müşterileriyle uzun dönemli ilişki kurmak isteyen işletmeler
için oldukça önemlidir. Satış sonrası yapılacak ziyaretler müşteriyle yakından ilgilenilme
yanında, sorunlar varsa çözümlemeyi de sağlar. Böylelikle hem iyi ilişkiler kurulabilir, hem de
satışları sürdürmek ya da arttırmak olanağı da elde edilir. Satış sürecinin başarısı, müşterilerin
ihtiyaç ve isteklerini odak kabul edip, tatmin yaratmaya çalışan bir anlayışa dayalıdır. Bu ise,
satış sürecinin satıştan sonra da devam eden bir süreç olduğunun bilincinde olmayı gerektirir.
Bir kişisel satış sürecinde, sürecin başarısında etkili olabilecek pek çok etken
bulunmaktadır. Bu etkenlerden biri de potansiyel müşterinin satış temsilcisinden beklentileridir.
Müşterinin bir satış temsilcisinde aradığı temel özellikler ya da beklentileri şöyle sıralanabilir:
- Müşteriye ürün hakkında doğru ve yeterli bilgi vermesi,
- Müşteriye ürünü kullanırken dikkat edeceği noktaları açıklaması ve kullanım
kılavuzunu mutlaka
okuması gerektiğini söylemesi,
- Müşteriye garantinin anlamını ve koşullarını açıklaması,
- Garantinin satış aşamasında düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi,
- Satış temsilcisinin müşteri tatmini konusundaki sorumluluklarını satış sonrasında da
sürdürmesi,
- Yalnızca kendi çıkarlarını değil, firmanın ve müşterinin çıkarlarını da düşünmesi,
- Rakip firmalar arasında ayırım yapmaması, rakipleri kötülememesi.
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Tüm bu özellikler, potansiyel müşterinin ürüne, satış temsilcisine ve kişisel satış
sürecine yönelik yaklaşımını önemli ölçüde etkileyeceğinden üzerinde dikkatle durulması
gereken noktalar olarak görülebilir.

9.5. Satış Gücü Yönetimi
Satış gücü yönetimi, bir işletmenin kişisel faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve
denetimi ile satış gücünün tedariki, eğitilmesi, donatımı, görevlendirilmesi, ücretlendirilmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çeşitli görev ve sorumlulukları kapsar. Satış gücü
yönetimi içerisinde düşünülebilecek konular şu şekilde gruplanabilir;
-

Satışçıların bulunması ve seçimi

-

Satışçıların eğitimi

-

Satış elemanlarının motivasyonu ve satışçıların ücretlendirilmesi

-

Satış çabasının örgütlenmesi

-

Satış gücünün gözetimi

-

Performans değerlendirilmesi

9.5.1. Satışçıların Bulunması ve Seçimi
Yönetim satışçıların seçimiyle ilgili olarak her şeyden önce işin gereklerini, satış
görevinin gerektirdiği spesifikasyonları saptamalıdır. Bu da konunun ayrıntılı bir biçimde ele
alınarak yazılı olarak yapılacak iş tanımı ve iş analizi ile gerçekleştirilir. Böylece ondan
aranacak nitelikler konusunda spesifik yazılı ifadeler ortaya çıkar. Bunlar daha sonra, işe alınan
adayın işin gereğine uygun biçimde eğitilip ve yetiştirilmesinde çok yararlı olur. Yetenekli bir
satış gücünün oluşturulması için aralarından en iyilerinin seçilebileceği elemanların belli başlı
kaynakları şunlardır:
• Firma içi diğer bölümler; öğretim kurumları; iş ilanları (kapalı ve açık
ilanlar);kendiliğinden başvuranlar; iş ve işçi kurumları; değişik örgütlerden gelenler ve işsiz
kalmış kimseler.
• Başka firmalardan eleman devşirmektir. Bunlar işletmenin rakipleri de olabilir.
• Toptancı ve perakendecilerdir
İş bulma yerine işe göre adam bulma ilkesi uygulanırsa, objektif seçim kriterleri
kullanılması yanında çeşitli araç, usul ve metotlar yararlanmayı gerektiren bir seçim süreci
izlenir. Önceden belirlenmiş amaçlar, politikalar ve spesifik kriterlere göre izlenecek seçim
sürecinde, başvuru formları görüşmeler, referanslar test veya sınavlardan yararlanılır.
Seçim süreci değişik aşamalardan geçer;
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- Başvuru formunun doldurulması
- İlk incelemeler sonucunda yapılan kişisel görüşmeler
- Referansların incelenmesi
- Sağlık testleri
- Psikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi
- Deneme sürecinin verilmesi

9.5.2. Satışçıların Eğitimi
Baskılı satış usullerini reddederek, tüketici tatminine önem veren pazarlama anlayışı
çerçevesinde, günümüzde satışçı, üretici veya satıcı işletme ile müşteriler arasında ilişkiler
sağlayan bir profesyoneldir. Satışçı eğitim programları hayli zaman ve para harcamayı
gerektireceği için gereksiz ve lüks olarak düşünebilir. Ancak bu alanda yapılacak olan
harcamaların çok daha fazlasını geri getireceği açıktır. Bu eğitim yüksek maliyetine rağmen
hem satışçının kendisi için hem işletme için karlı bir iştir. Çünkü eğitilmiş satışçı
eğitilmemişten çok daha fazla satış yapar ve işletmede daha uzun süre kalır.
Eğitim işletmeye yani alınan satışçılara başlangıçta birkaç haftadan birkaç aya kadar
değişen sürelerde uygulanabileceği gibi temel eğitim programı ile olabileceği gibi, halen
çalışmakta olanlara bilgi tazeleme veya özel eğitimde olabilir. Eğitim döneminin uzunluğu,
eğitimin içeriği ve metotları ayrı düşünülemez. Programın içeriği de, satışçının alıcılarla etkili
bir biçimde ilişki kurmaya geçmeden önce ne gibi bilgiler ve davranışsal yeteneklerle
donatılmaları gerektiği sorununa bağlı olarak değişir.
Bir temel eğitim programında satışçıya onun alıcılarla temasa geçtiğinde bilgili ve
tecrübeli görünmesi için çeşitli bilgiler verilir.
- İşletme ve mamullere ilgili bilgiler
- Müşterilerle ilgili bilgiler
- Rakipler ile ilgili bilgiler
- Etkili satış teknikleri ile ilgili bilgiler
- Satış teşkilatının çalışma usulleri, satışçıyla ilgili usul, prosedür, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili bilgiler
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9.5.3.
Satış
Ücretlendirilmesi

Elemanlarının

Motivasyonu

ve

Satışçıların

Satış gücü yönetiminin önemli konularından biri de satış elemanlarının teşvik edilmesi
ve ücretlendirilmesidir. Bu alanda başarılı bir uygulama, satış elemanlarının yetenekleri ile
işletmenin amaçlarının birleştirerek en yüksek verimliliğin sağlanmasına yardımcı olabilir. Her
ne kadar ücret iyi bir teşvik sistemi ise de tek başına yeterli bir teşvik aracı olarak
görülmemelidir. Personel teşvikleri yanında, diğer önemli teşvikleri de uygulamak gerekir.
Örneğin, terfi ve yetkilerin arttırılması gibi. Böylece, satış elemanlarının teşvik edilmesi ve
ücretlendirilmesi konusunun bir plan içerisinde yürütülme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Ücretlendirme planında yer alacak başlıca amaçlar şunlardır:
- Belirli bir satış ölçüsüne ulaşma
- Daha karlı ürünlerin satışını arttırma
- Pazarın kapsamını büyütme
- Yeni satış ve ürün düşünceleri geliştirme
- Satış giderlerini denetleme
Bu amaçlara ulaşmayı hedefleyen ücretlendirme planları iki ana parçadan oluşur.
Birincisi sabit ücret, ikincisi ise değişken ücrettir. Satış gücü yöneticisi, uygulamada sabit ücret
ile değişken ücret arasındaki en uygun karmayı gerçekleştirmek durumundadır. Bu açıdan ele
alındığında 4 temel ödeme yönteminden bahsedilebilir;
- Sadece ücret: Sadece ücret yönteminde belirli bir ücret, satış hacmi ile ilişkili olmadan
satış elemanlarına ödenir. Kolay bir yöntem olup satış elemanlarının güven duygusunun
gelişmesine neden olur. Ancak rekabetçi bir sistem olmayıp üstün başarı sağlayan satış
elemanları değerlendirmede yetersiz kalmaktadır.
- Sadece prim: Prim özellikle belirli bir satış kotasının üstüne çıkıldığında uygulanır.
Esnek bir yöntem olmasına karşın, primin kime, ne kadar ödeneceğinin belirlenmesi bazı
sorunlar çıkarabilir. Üstelik sadece prim yöntemi kotanın altında kalma konusunda ağır bir
baskı yaratacağından satış elemanlarını baskıcı satış yöntemlerine itebilir. Bu da müşterilere ve
uzun dönemde işletme imajına zarar verir.
- Ücret ve prim: Uygulamada en fazla görülen yöntem olup, hem satış elemanlarının
güven duygusunun gelişmesine hem de daha fazla satış yapmak için kendilerini motive
etmelerine yardımcı olur.
- Ücret ve komisyon: Komisyon yöntemi, belirli bir ürün ya da müşteriler için özel
çabalar gerektiğinde uygulanan bir yöntemdir. Komisyon oranı ve bu oranın uygulandığı ürün
ya da müşteriler değişen koşullara göre ayarlanabilir. Özendirici bir yöntemdir, ancak sadece
satışı ön plana çıkararak diğer hizmetlerin önemsenilmemesine yol açabilir.
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9.5.4. Satış Çabasının Örgütlenmesi
Satış gücü yönetiminin önemli konularından biri de satış gücünün örgütlenmesidir. Satış
gücü için uygulamada 2 tür örgüt yapısı bulunmaktadır. Bunlar;
-Coğrafi temele göre örgütleme: Bu tür bir örgüt yapısında müşterilerin bölgesel
dağılımı göz önüne alınarak müşterinin ihtiyaçları en etkin biçimde yerine getirilir. Daha çok
tüketim ürünlerinin pazarlanmasında görülen örgütleme biçimidir.
-Müşterilere göre örgütleme: Bu tür bir örgütlemede amaç, müşterinin ihtiyaçlarını en
iyi şekilde belirleyerek tatmin etmeye çalışmaktadır. Satış elemanları belirli bir müşteri
grubunu daha iyi tanıyacaklarından daha etkin hizmet verebileceklerdir. Özellikle, müşterilerin
değişen ihtiyaçları ve rekabet durumları en kısa zamanda öğrenilerek gerekli düzenlemeler
yapılabilir.

9.5.5. Satış Gücünün Gözetimi
Pazarlama ya da satış yöneticileri, satış gücünün gözetiminden de sorumludurlar.
Gözetim, satış elemanlarının işletme politikaları ve amaçlarına uygun çalışmalarını teşvik
edecek nitelikte olmalıdır. Özellikle, iyi uygulanan bir gözetim, satış gücünün verimliliğini
arttırdığı gibi, yüksek morale sahip olmalarını da sağlayacaktır. Birçok türde gözetim
bulunmaktadır. Bunlardan en etkin olanı, yönetim ile satış elemanlarının yüz yüze ilişkilerine
dayanan kişisel gözetimdir. Bu tür bir gözetim, şube ya da bölge satış yöneticilerinin
sorumluluğunda olabilir. Yüz yüze iletişim olduğundan, gerek kişisel sorunlar gerekse ortak
sorunlarla ilgili olabilir. Gözetim, satışın gerçekleştirilmesine ve satışın hazırlanmasına
yardımcı olabilir. Ayrıca, dolaylı gözetim olarak da telefon görüşmeleri, satış toplantıları,
konferanslar sayılabilir. Gözetimden sorumlu yöneticiler, üst yönetim ile satış gücü arasında
oluşacak iletişimin en iyi biçimde gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Pazar ve müşteriler
hakkındaki bilgiler satış elemanları ile üst yönetime iletilir. Buna karşın, işletmenin
politikalarındaki ve uygulamalarındaki değişmeler satış elemanlarına iletilir. Gözetimden
sorumlu yöneticiler, bu iki yönlü iletişimin etkinliğini arttıracak çalışmalarda bulunurlar. Bu
açıdan bakıldığında, gözetim işlevi yöneltme, düzenleme ve liderlik özelliklerini
kapsamaktadır. İyi uygulanmış bir gözetim, satış yönetiminin diğer alanlarını da etkileyecektir.

9.5.6. Performans Değerlendirilmesi
Satış elemanlarının kişisel olarak, satış gücünün ise bir bütün olarak performansının
değerlendirilmesi, satış ile ilgili kararların uygulamasında bir bilgi girdisi sağlaması açısından
önemlidir. Değerlendirme sistemindeki önemli sorun, satış elemanlarının işine ve
sorumluluğuna uygun bir kriterin oluşturulmasıdır. Yönetim, genellikle satış elemanlarının
ölçülebilir çalışmalarını temel olarak alır (Satış hacmi, kazanılan ya da kaybedilen müşteri
sayısı vb.). Değerlendirme sadece gerçekleştirilen satışlara göre yapılmamalıdır. Bunun
yanında, genel değerlendirme ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Genel değerlendirme
içerisinde şu konular incelenebilir;
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-

Kotalara göre elde edilen performans

-

Yeni kazanılan müşteriler

-

Kaybedilen müşteriler

Kısa dönemli değerlendirme ise şu konularda olabilir:
-

Yapılan görüşme sayısı

-

Siparişlerin görüşmeye oranı

-

Siparişlerin ortalama büyüklüğü

Satışların incelenmesi, üzerinde en çok durulan performans değerlendirme
yöntemlerinden biridir. Bu tür incelemede, kontrol türü, bilgi kaynakları ve satışların
bölümlenmesi konularına dikkat etmek gerekmektedir Özellikle, karşılaştırma temelinin ne
olacağının ve ne gibi raporlama sistemi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması gerekir. Bilgi
kaynaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi ikinci önemli konudur. Satışların çeşitli kriterlere
göre alt gruplara bölünmesi ve analize hazır duruma getirilmesi de bir başka önemli konudur.
Satış performansının değerlendirilmesinde, kara katkı payı göz önüne alınarak da
analizler yapılabilir. Sadece sayısal bilgilerle değil, diğer özelliklerle de satış elemanı ve satış
gücü değerlendirilebilir. Örneğin, satış elemanının işi benimsemesi, kişisel gelişimi, müşteriler
ve arkadaşlarıyla ilişkilerindeki uyum gibi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Görevi satış sonrasında bakım, onarım vb. müşteri hizmetleri sunmak olan satışçılara ne ad
verilir?
a. Misyoner satıcı
b. Sipariş alıcı
c. Teknik uzman
d. Servis temsilcisi
e. Satış büro elemanı
2. Kişisel satış sürecinin ilk aşaması hangisidir?
a. Geleceğe yatırım
b. İtirazları karşılama
c. Satışı kapatma
d. Potansiyel alıcıları saptama
e. Hazırlık
3. Kişisel satış aşağıdaki ürün çeşitlerinden hangisi için uygun değildir?
a. Kolayda mallar
b. Beğenmeli mallar
c. Özellikli mallar
d. Aranmayan mallar
e. Hepsi
4. Bir mağazada bedeninize uygun kıyafeti siz getiren satışçı türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Misyoner satışçı
b. Tezgahtar satışçı
c. Teknik danışman satışçı
d. Hizmet satışı yapan yaratıcı satışçı
e. Dışarıdan sipariş alan satışçı
5. I. Siparişi tedarik edenler
II. Siparişi yerine getirenler
III. Satış destek personeli
IV. Dışarıdan sipariş alanlar
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yukarıda sıralanan satıcı görev türleri arasındadır?
a. I, II
b. I, II ve III
c. II, III ve IV
d. III, IV
e. II, IV
6. Kişisel satış en eski tutundurma metodudur.
(
)D (
)Y
7. Kişisel satışın diğer temel tutundurma metodundan en belirgin ve en önemli farkı kişisel
iletişimden oluşmasıdır.
(
)D (
)Y
8. Kişisel satışta harcanan çabanın nisbi olarak daha fazla bir kısmı boşa gider.
(
)D (
)Y
9. Kişisel satış düşük maliyetlidir.
(
)D (
)Y
10. Yaratıcı satış temsilcisi genellikle yarı zamanlı çalışır.
(
)D (
)Y
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Cevap anahtarı:
1. c
2. d
3. a
4. b
5. d
6. d
7. d
8. y
9. y
10. y

10. İNTERNETTE PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İnternette Pazarlama
10.2. İnternetin Gelişimi
10.3. İnternetin Özellikleri
10.4. İnternette Pazarlamanın İşletmeler İçin Avantajları
10.5. İnternette Pazarlamanın Tüketiciler İçin Avantajları
10.6. İnternette Pazarlamanın Zayıf Yönleri
10.7. İnternette Pazarlama Teknikleri
10.8. İnternette Pazarlama Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Günümüzde pazarlama iletişimi önemini giderek arttıran bir fonksiyondur. Geçmişte
sadece reklam olarak değerlendirilen pazarlama iletişimi, günümüzde tüm pazarlama ve
tutundurma fonksiyonlarının bir sistem içinde uyumlu olarak çalışmasını sağlayan bir
fonksiyondur. İnternette pazarlama da BPİ’ne yeni katılan, ancak gelişen teknolojik olanaklar
sebebiyle bir o kadar da önem kazanmaya başlayan bir unsurdur.
Bu bölümde genel olarak internette pazarlama, internette pazarlama süreci, internette
pazarlamanın avantaj ve dezavantajları işlenecektir.
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10.1. İnternette Pazarlama
Türk Internet Kullanıcısı
%27 : 15 – 20 Yaş
%14 : 21- 24 Yaş
%22 : 25 – 34 Yaş
%18 : 35 - 44 Yaş
%19 : 45 +

Yaş

Dünyada 35 milyon internetten kullanıcısı var
Peki internette pazarlama nedir??
•
İnternette pazarlama, pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama
anlayışını desteklemek için internet ve internet’e ilişkin dijital teknolojilerin kullanımıdır.
•
İnternet medyası ve dijital medyayı içeren bu teknolojileri internet’in işletimi ve
kullanımını olanaklı kılan yazılımlar, donanımlar vb. oluşturur.
•
İnternette pazarlamayı, bireyler ve örgütlerin yer ve zaman sınırlaması
olmaksızın birbirleriyle ağlar üzerinden bilgisayar aracılığıyla iletişim kurmalarına ve satışı
gerçekleştirmelerine dayalı pazarlama olarak da görmek mümkündür.
•

İnternet teknolojisi pazarlama kavramlarını dönüştürmektedir.

•
Geleneksel Pazar yeri kavramı (marketplace) internet ortamında Pazar boşluğu
olarak tespit edilmektedir.
•

Geleneksel pazarlardaki her şey internette dijitalleşmektedir.

•
Geleneksel pazarlarda coğrafi olarak yayılabilmek için yeni fiziksel mağazalar
açmak gerekirken internet ortamında tek mağaza açmak yeterlidir.

10.2. İnternetin Gelişimi
İnternet, 1960’ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında,
bilgisayarlar yardımı ile bilgi paylaşımında büyük potansiyel bir değer olduğunu gören bir grup
insanın vizyoner düşüncesinin sonucudur. İnternetin gelişim aşamaları kısaca aşağıdaki gibidir;
1)
1969 yılında ARPA kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı.
Başlangıçta ARPA 4 ayrı üniversitede ana bilgisayarlarla bağlandı.
2)

İnternet başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve
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kütüphaneciler tarafından kullanıldı. Sıradan insanların kullanabileceği kolaylıkta değildi.
3)
1972 yılında Ray Tomlinson tarafından elektronik posta ARPA’ da
uyumlaştırıldı. Kullanıcı adı ve adresini birleştirmek için, birçok birçok sembol arasından”@”
sembolü seçildi.
4)
1986 yılında ABD’de ulusal bilim vakfının sponsorluğunda, NSF net ABD
çapında 56 kbps hızında internet omurgası oluşturulmuştur.
5)
Vakıf sponsorluğu yaklaşık on yıl daha devam ettirilmiş ve ticari olmayan
hükümet işleri ve araştırma amaçlı kuralların düzenlenmesini desteklemiştir.
6)
1991 yılında Minnesota Üniversitesinde ilk gerçek kullanıcı dostu internet ara
yüzü geliştirildi. Bir süre sonra da, menü sistemini kullanıcılara yaygınlaştıran Gopher
geliştirildi.
7)
1993 yılında internet açısından çok ileri gelişme olarak görülen, ilk grafiğe
dayalı tarayıcı Mosaic, Mare Andreessen ve ekibi tarafından geliştirildi.
8)
Bütün bu hızlı gelişmelere rağmen, internet ile ilgili gelişmelerin sonuna
gelindiği anlaşılmaktadır. İnternetin verimli bir Pazar ortamı olabilmesi için önünde daha
birçok engeller mevcuttur.
9)
ABD internet kullanıcı sayıları bakımından en çok kullanıcıya sahiptir.
Dünyanın en çok internet kullanıcılara oranı %90’dır. Türkiye’deki internet kullanıcı sayısı
birçok ülkenin nüfusundan daha yüksek iken ABD, Japonya ve Çin’de kullanıcı sayısı Türkiye
nüfusundan fazladır.

10.3. İnternetin Özellikleri
İnternetin diğer medyalardan farklı ve üstün olmasını sağlayan özellikleri şunlardır:
1) Dünya çapında iletişim ve işlem yapma imkanı sunan genel bir platforma sahiptir.
2) Ekonomi teorisinin tam bilgi kavramı uygun şekilde bilgi sağlar.
3) İnternet iletişiminin interaktif olması satıcı ile alıcı arasında paralel olmayan anlamlı
bir diyalog fırsatı sunar.
4) İnternetin faaliyet alanı dünyanın tamamıdır.
5) İnternet, işletmelere coğrafi uzaklık ve ölçekten bağımsız bir hareket platformu sunar.
6) İnternet asla kapanmayan 7 gün 24 saat açık bir iletişim ağıdır.
7) Tüketicilere ve işletmelere 7/24/365 temelinde bilgilere ve işlemlere erişim olanağı
sağlar.
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8) Telefondaki bire bir veya televizyon ve radyodaki bir çok iletişim modellerinden farlı
olarak çoktan çoğa iletişim olanağı sağlar.

10.4. İnternette Pazarlamanın İşletmeler İçin Avantajları
İnternette pazarlamanın işletmelere sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bu
avantajlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir;
Maliyet Liderliği: Bir işletme maliyet ya da fiyat avantajını iki yolla gerçekleştirebilir.
Birincisi verimliliğin artırılmasıdır. İkincisi ise; stratejik konumlamadır.
Farklılaştırma: Farklılaştırmanın temel mantığı, işletmenin sektöründe tüketicilere
daha değerli gelecek benzersiz bir rekabet pozisyonu sağlamasıdır. Farklılaştırmayı esas olan
ürün olabileceği gibi, ürünün teslimi, satış sonrası hizmeti gibi faktörlerde olabilir.
Farklılaştırma stratejisi genellikle fiyat farklılaştırması ile uygulana bir stratejidir. İnternet
işletmelere genelde farklılaştırma, özellikle ısmarlama üretim stratejilerini daha etkin
uygulamalarını sağlayan bazı avantajlar sunmaktadır. Bunlar:
İnternete dayalı bilgi sistemleri, işletmenin tüm bölümlerini daha kısa bir zaman
tüketicilere cevap verecek şekilde birbirine bağlanmaktadır.
Aracı işletmeler ve satış gücünü kuvvetlendirmek için zamanlama ve teslim
bilgileri gibi imalat operasyonları bilgilerine anlık bağlanma olanağı vermektedir.
Siparişlerin teslim süreçlerini izleyebilmeleri ve yeni siparişler verebilmeleri
için tüketicilere kişileştirilmiş online erişim olanağı sunmaktadır.
Araştırma ve geliştirme çabalarının düzenli güncellenmesi için hizmet ve satış
bilgilerine anlık erişim olanağı sunar.
Otomatik satın alma ve ödeme sistemleri satıcı ve alıcılara detaylı durum
raporları ve geçmiş satın alma hakkında bilgiler sunar.
Odaklanma: Odaklanma stratejisi, dar bir Pazar diliminin hedeflenmesi amacına gelir.
Odaklanma stratejisi iki sebeple seçilir. Bunlar: maliyete dayalı odaklanma ve farklılaşmaya
dayalı odaklanmadır. Maliyete dayalı odaklanmada temel amaç hedef Pazar diliminde maliyet
avantajını kullanmaktır. Farklılığa dayalı odaklanma ise; işletme hedef Pazar dilimindeki
farklılık yaratma olanakları dikkate alır.
İnternet ortamında odaklanma stratejisi şu yollarla avantaj sağlar:
•
Bir reklam kopyasını kabul edip etmemeyi seçecek olan spesifik tüketicilere
yönelik dar satış çabalarını içeren müsaade pazarlaması tekniklerini kullanım olanağı sağlar.
•
Sohbet odaları, tartışma panelleri, genel ilgi gruplarındaki tüketiciler için üye
işlevleri sunar.
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•

Küçük portallar (web siteleri), spesifik konularda spesifik tüketicileri hedef alır.

•
İnternet spesifik bir alanda odak tüketicilerinin araştırma çabalarına kolay
kullanılabilen gözden geçirme yetenekleri sunar.
•

Sanal ofisler ve organize olma olanakları, altyapı gerekliliğini en aza indirir.

•

Alıcı ve satıcıyı buluşturan teknikleri kullanarak tedarik çabalarını destekler.

•
Odaklama stratejisi karlı bir strateji olabilir. Önemli olan odaklama stratejisinin
sürekliliğinin sağlanmasıdır.

10.5. İnternette Pazarlamanın Tüketiciler İçin Avantajları
İnternette pazarlamanın işletmeler kadar tüketicilere de sağladığı birçok avantaj
bulunmaktadır. Bu avantajlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir;
•
Kolaylık: Zaman, mekan, çaba, ulaşım derdi olmaması. Mağazaya gitmeden,
trafik sıkıntısı yaşamadan, mağaza açılış-kapanış saatleri gibi zaman baskısı hissetmeden
kolaylıkla alışveriş yapma.
•
Bilgiye ulaşma: İşletmeye, ürünlere ve hizmetlere ilişkin kapsamlı tüm bilgiler
bir tık uzaklıktadır.
•

Bilgi akışında kontrolün tüketicide olması

10.6. İnternette Pazarlamanın Zayıf Yönleri
İnsanların internet mecrasına güvenmemesi: İnsanlar gündelik hayatta dahi bir yerde
alışveriş yapmak için ilk önce oraya olan önyargılarından kurtularak ve daha sonra firmaya
güvenerek alışveriş yapmaktadırlar. Güven insanlar için en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu
nedenle ülkemizin genelinde internete güvenip alışveriş yapanların oranı güvenmeyenlerin
yanında bir hayli küçük kalmaktadır. İnternetin güvenli bir mecra olduğunun insanlara
anlatılması ve bu iş gerekiyorsa sivil toplum kuruluşları- halk eğitimler devreye sokulmalıdır.
•
Birebir etkileşim olmaması: Gerçek hayatta insanlar alışveriş yaparken birebir
etkileşim içerisinde olurlar, genellikle etkileşimin olumlu yönleri ticarete yansımakta ve nakit
akışı sağlanmaktadır. İnsanlar normal hayatlarında dahi ticari ilişkilerinin olmadığı kişiler ile
dahi alışveriş yapmaktadırlar. Burada ilk anlattığımız madde de yer alan güven büyük bir yer
teşkil ederken, tanışmışlık ve tanıma işlevleri de büyük bir yer almaktadır.
•

Satıcının görünmemesi: Sanal dünyada satıcı kimdir bilinmez.

•
Gerçek bir dükkâna göre suni kalan ilişkiler: İlişkilerde genellikler resmi dil
kullanılır bunun olumlu yanı çok olmasına rağmen bazen olumsuz tarafları da gözükmektedir.
•

Ürünün iyi tanıtılmaması: İnternet ortamında müşterinin neyi merak edeceğini
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önceden tahmin etmek çok zordur, bu nedenle ürün çok iyi bir şekilde tanıtılamaz.
•
Müşterinin aklına takılan sorulara anında cevap bulamaması: Pazarlama
sitelerinde canlı destek birimleri yeni yeni kurulmasına rağmen insanlar merak ettikleri şeyleri
anında öğrenmek ister, genellikle de form aracılığı ile zorluğu soruya en hızlı cevap veren
firmayı tercih etmektedir.
•
Bir mekâna giren müşterinin ürün almadan çıkmada zorlama yaşıyorken,
internet ortamında böyle bir zorunluluğu kendinde hissetmemesi
•
İnternet ortamında bilgilerin kayıt edilebilme olanağı: İnsanlar alışveriş
yaparken kredi kartı bilgilerini sanal dünyaya vermek istemezler, çünkü birileri o bilgileri kayıt
edebilir düşüncesi vardır. Oysaki sanal pos uygulaması ile böyle bir ihtimal kesinlikle yoktur.
•

Kullanıcı konusunda işletmenin seçici davranma şansının olmaması

•

Süreci başlatanın kullanıcı olması

•

Rekabetin fazla olması

•

Yasal düzenlemelerin hala tam olarak olmaması

10.7. İnternette Pazarlama Teknikleri
Belli başlı internette pazarlama teknikleri aşağıdaki gibidir;
1. Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing): Affiliate Marketing; bir ürünün, reklam
verenin anlaştığı kişiler tarafından pazarlanmasıdır ve Türkçeye Satış Ortaklığı olarak çevrilir.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; yeni bir X ürünü çıkardınız ve bu ürünü internet dünyasında
sıfıra yakın bir risk ile pazarlamak istiyorsunuz. Bunun içinde ürünü pazarlayacak kişiler ile
satış başına ödeme yöntemi ile anlaşıyorsunuz. (Farklı ödeme yöntemleri de mevcuttur.) Bu
kişiler de farklı pazarlama tekniklerini kullanarak ürünü doğru online müşteriye satmaya
çalışırlar.
2. Banner’lar ve Zenginleştirilmiş Reklamlar (Display Advertising): Popüler olan
web sitelerinde banner veya reklam çalışmalarına verilen addır. Bu sayede diğer sitelerden direk
sayfamıza ziyaretçi trafiği yaratmış oluruz.
3. E-Mail Pazarlama (E-mail Marketing): İnternetteki en etkili pazarlama
yöntemlilerinden biri olan e-mail marketing, direk müşteriyle ilişkiye geçilmesinden dolayı
firmaların en gözde pazarlama aracıdır. Maliyet yönünden ucuz bir yöntem olmakla birlikte,
müşteriden izin alınmalıdır.
4. İnteraktif Pazarlama (Interactive Advertising): İnternet ortamında hedef kitleye
interaktif deneyim yaşatarak ürünün pazarlanması olarak tanımlayabiliriz. En etkili interaktif
pazarlama şekli ise; oyunlar (gamification)’dır. Güney Afrika’da Volkswagen Avı bunun güzel
örneklerinden biridir.
199

5. Arama Motoru Pazarlama (Search Engine Marketing) Arama Motoru
Pazarlama (İngilizce: Search engine marketing - SEM), internet sitelerinin, arama motoru
sonuç sayfalarındaki (SERPs) görülebilirliklerini arttırarak tanıtım yapan internet pazarlama
yöntemleridir. Arama Motoru Pazarlama profesyonellerine göre, SEM yöntemleri şunlardan
oluşur: Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Ücretli Yerleşim (paid placement) ve Ücretli
Katılım (paid inclusion).
6. Viral Pazarlama: Viral pazarlama, firmaların yarattığı içeriklerin bir vızıltı veya
söylenti yaratarak internet dünyasında yayılarak pek çok kişiye ulaşmasıdır. Bir içeriğin viral
olabilmesi için, kısa sürede pek çok insana ulaşması gerekir. En iyi viraller ise, ana haber
bültenlerine çıkar. Heineken’nın Milan ve Real Madrid maçı üstünden yaptığı viral pazarlama
çalışması, buna çok güzel bir örnektir.

10.8. İnternette Pazarlama Süreci
İnternette pazarlama süreci aşağıdaki gibidir;
Amaç ve stratejilerin oluşturulması: Pazarlama amaç ve stratejilerinin
oluşturulmasında işletmeler internet ortamında neyi, nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin bir
değerlendirme yapmalıdırlar. Örneğin; kendi sektöründe online satışta lider olmak, sipariş ve
satış faaliyetlerinde yer alan işlemleri kolaylaştırmak ve gerekli süreçleri kısaltmak vb. gibi
kalitatif amaçlar yanında satış gelirlerini 1 yılda %30 arttırmak gibi kantitatif amaçlar da
belirlenebilir.
Hedef kitlenin belirlenmesi: İnternette pazarlamada geleneksel yöntemlerle
Pazar bölümleme ve hedef Pazar seçimi sorun olabilir. Zira internet ortamında kullanıcıların
demografik ve psikolojik özellikleri tam olarak bilinemez. Bu nedenle asıl bilinenden yani
kullanıcıların iletişimi başlattığı, bilgi akışını ve mesaj içeriğini kontrol altında tuttuğu
gerçeğinden hareket edilebilir.
Pazarlama karmasının oluşturulması: İnternette pazarlamada ürün, fiyat,
tutundurma ve dağıtıma ilişkin kararların alınması, internetin farklı bir ortam olmasını dikkate
almayı gerektirir. Zira bu farklı ortam, pazarlama karması unsurlarına etkileşimli olma özelliği
kazandırmaktadır.
Web sitesinin oluşturulması: Bu aşamada işletmeyle hedef kitle arasında
iletişim, etkileşim ve değişimin nasıl etkin bir şekilde gerçekleşeceği üzerinde durulur.
-

Pazarlama karmasının oluşturulması:

•
Ürün: Hangi ürünlerin internette pazarlanacağı belirlenmelidir. Ürünleri en
etkin görsel seçim olanakları ve bilgileriyle birlikte tüketicilere sunmak, bir ürün veya ürün
grubunu daha cazip ve etkili garantilerle sunmak, firmanın dağıtım kanalının nihai tüketiciler
açısından daha etkin kılınmasını sağlamak vb.
•

Fiyatlama: İşletme internette pazarlama yaparken fiyatlamada çok dikkatli
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olmalıdır. Zira bu ortamda tüketiciler rekabet halindeki birçok ürünün özellikleri ve fiyatları
konusunda hızla bilgi edinmekte ve karşılaştırmalar yapmaktadır. Bu nedenle tüketicinin fiyat
konusundaki duyarlılığı fazladır. Dolayısıyla rekabete dayalı fiyatlama politikasına ağırlık
verilmekte ve dağıtım ve tutundurma açısından internetin sunduğu maliyet avantajı fiyata
yansıtılmalıdır.
•
Dağıtım: İşletmenin gücü, olanakları, Pazar koşulları ile mevcut dağıtım
kanalını gözden geçirerek dağıtım politikasının saptanması gerekliliği ortaya çıkar. İşletme
sipariş edilen ürünlerin dağıtımını kargo, kurye, uçakla gönderim olanaklarından yararlanarak,
mevcut yerel dağıtım kanalıyla siparişlerin alıcılara ulaştırılmasını sağlayarak ya da bu
politikaları bir arada kullanarak gerçekleştirebilir. Ancak burada işletmenin hem mevcut
geleneksel dağıtım kanalı aracılarıyla bir çatışma yaşamaması, hem de site ziyaretçilerine
tercihlerini etkileyecek farklı bir şeyler sunma konusu dikkate alınmalıdır.
•
Tutundurma: İnternette tutundurma faaliyetlerinin temelini, tüketicilerin
işletme ve ürünleri hakkında bilgilenebileceği, firmayı ve kimliğini sorgulayacağı, kendileri
hakkında bilgi verecekleri ve pek tabi ürünleri satın alacakları ortam olan web sitesi oluşturur.
Web sitesinin tutundurulmasında beş faktöre dikkat edilmelidir;
-

Kullanıcıları siteye çekmek

-

Kullanıcıların ilgisini ve katılımını sağlamak

-

Kullanıcıları bağlı kılmak ve siteye tekrar gelmelerini sağlamak

-

Tercihlerini öğrenmek

-

Kullanıcıya özel sunumlar yapmak
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Uygulamalar

202

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. ………………………….., pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama
anlayışını desteklemek için internet ve internet’e ilişkin dijital teknolojilerin
kullanımıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Doğrudan pazarlama
b. İnternette pazarlama
c. Kişisel satış
d. Satış geliştirme
e. Halkla ilişkiler
2. I.
1969 yılında ARPA kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı.
II.
İnternet başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve
kütüphaneciler tarafından kullanıldı. Sıradan insanların kullanabileceği
kolaylıkta değildi.
III.
İnternet medyası ve dijital medyayı içeren bu teknolojileri internet’in işletimi ve
kullanımını olanaklı kılan yazılımlar, donanımlar vb. oluşturuldu.
IV.
1972 yılında Ray Tomlinson tarafından elektronik posta ARPA’ da
uyumlaştırıldı. Kullanıcı adı ve adresini birleştirmek için, birçok birçok sembol
arasından”@” sembolü seçildi.
V.
1986 yılında ABD’de ulusal bilim vakfının sponsorluğunda, NSF net ABD
çapında 56 kbps hızında internet omurgası oluşturulmuştur.
Yukarıda sıralanan ifadelerden hangisi internetin gelişim sıralaması içinde
yer almaz.
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
3. I. Dünya çapında iletişim ve işlem yapma imkanı sunan genel bir platforma sahiptir.
II. Ekonomi teorisinin tam bilgi kavramı uygun şekilde bilgi sağlar.
III. İnternet iletişiminin interaktif olması satıcı ile alıcı arasında paralel olmayan
anlamlı bir diyalog fırsatı sunar.
IV. İnternetin faaliyet alanı dünyanın bir kısmıdır.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yukarıda sıralanan İnternetin diğer medyalardan farklı ve
üstün olmasını sağlayan özellikleri içinde yer almaz?
a. I
b. I, II
c. I, III
d. I, IV
e. IV
4. I. Çeşitlendirme
II. Odaklanma
III. Maliyet liderliği
IV.Farklılaştırma
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yukarıda sıralanan internette pazarlamanın
işletmelere sağladığı avantajlar içinde yer almaz?
a. I, IV
b. IV
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c. I, II
d. II, III
e. I
5. I. Kolaylık
II. Bilgiye ulaşma
III. Bilgi akışında kontrolün tüketicide olması
IV. Satıcının görünmemesi
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yukarıda sıralanan internette pazarlamanın
tüketicilere sağladığı avantajlar içinde yer almaz?
a. I, IV
b. IV
c. I, II
d. II, III
e. I
6. İnternet, 1960’ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında,
bilgisayarlar yardımı ile bilgi paylaşımında büyük potansiyel bir değer olduğunu gören
bir grup insanın vizyoner düşüncesinin sonucudur.
(
)D
(
)Y
7. Çin internet kullanıcı sayıları bakımından en çok kullanıcıya sahiptir.
(
)D
(
)Y
8. İnternet, Dünya çapında iletişim ve işlem yapma imkanı sunan genel bir platforma
sahiptir.
(
)D
(
)Y
9. İnternetin faaliyet alanı dünyanın tamamıdır.
(
)D
(
)Y
10. Birebir etkileşim olmaması, internette pazarlamanın dezavantajıdır.
(
)D
(
)Y
Cevap anahtarı:
1. b
2. e
3. e
4. e
5. b
6. d
7. d
8. d
9. d
10. y
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11. DOĞRUDAN PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Doğrudan Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi
11.2. Doğrudan Pazarlamanın Gelişme Nedenleri
11.3. Doğrudan Pazarlamanın Temel Özellikleri
11.4. Doğrudan Pazarlamanın Üstün ve Zayıf Yönleri
11.5. Doğrudan Pazarlamada Kullanılan Araçlar
11.6. Doğrudan Pazarlamanın İşleyişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

.
.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Günümüzde doğrudan pazarlama önemini giderek arttıran bir bütünleşik pazarlama
iletişimi fonksiyondur. Geçmişte sadece reklam olarak değerlendirilen pazarlama iletişimi,
günümüzde tüm pazarlama ve tutundurma fonksiyonlarının bir sistem içinde uyumlu olarak
çalışmasını sağlayan bir fonksiyondur. Doğrudan pazarlama da BPİ’ne yeni katılan, ancak
gelişen teknolojik olanaklar sebebiyle bir o kadar da önem kazanmaya başlayan bir unsurdur.
Bu bölümde genel olarak doğrudan pazarlama, doğrudan pazarlama süreci, doğrudan
pazarlamanın avantaj ve dezavantajları işlenecektir.
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11.1. Doğrudan Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi
Pazarlama iletişimi,ürünün hedef tüketiciye ulaşması ve tüketicinin alması gereken
mesajın çeşitli yöntemlerle uygun bir şekilde sunulmasıdır.Doğrudan pazarlama bu sunuş
yöntemlerinden biridir ve tüketicinin statik olduğu ev ya da iş ortamında uygulanır.
Pazarlanan ürünün satılabilmesi için önce kavramın satılması gerekiyor.Kavramın
tüketiciye ulaşma yöntemlerinde ön plana çıkan ilk unsur medya,sonrasında internet ve evlere
kadar gidilip kapıda verilen mesajlardır.
Kitlesel pazarlamanın etkinliğini yitirmeye başlamasıyla beraber önemi her geçen gün
artmaya başlayan doğrudan pazarlama ülkemizde de etkinliğini arttırmaya
başlamıştır.Örneğiin;bir işletme yeni bir ürün ya da hizmet tanıtımını belirlenen hedef kitleye
bir mektup,broşür vb. ile posta aracılığıyla duyurulabilir,hatta içine sipariş formu
ekleyebilir.Değişen müşteri profilleri ve insanların değişen yaşam tarzları,pazarlamada
kullanılan teknolojilerin değişmesi ve yaygınlaşması,müşteri odaklı pazarlama anlayışı
doğrudan pazarlamanın yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Doğrudan pazarlamanın bir çok tanımı mevcuttur:
1. ‘Normal perakende satış yerlerini ve ünitelerini kullanmaksızın doğrudan son
tüketiciye yöneltilen pazarlama faaliyetleridir.’
2. ‘Ürünün tüketiciye, ev ya da iş yaşantısını sürdürdüğü mekânda, çeşitli yöntemlerle
birebir sunulması tekniğidir. Amacı tüketiciye istediği bilgileri doğrudan vererek, satın alma
ihtiyacını hatırlatmak yoluyla ürün ya da hizmet satışıdır.’
3. ‘Ürünlerin ya da hizmetlerin satışında ve dağıtımında uygulanan ve kendine özgü
kuralları olan bir pazarlama yöntemidir. Bu yöntemin kullanılmasının amacı, doğrudan satın
alma eylemi yaratılması için mesajın doğrudan müşteriye iletilmesidir.’
4. ‘Herhangi bir mekanda bir tepkiyi veya bir ticari işlemi etkilemek için kullanılan
etkileşimli bir pazarlama sistemidir.’
Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği’nin belirlediği tanım,bütün tanımların
özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.Bu tanıma göre doğrudan pazarlama: ‘Herhangi bir
yerden ölçülebilir bir tepkiye,faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek
amacı ile,bir ya da daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli(çift yönlü)bir
pazarlama sistemidir.’
Bu tanımlar çerçevesinde doğrudan pazarlamanın 4 temel unsuru bulunmaktadır:
1. Doğrudan pazarlama etkileşimli (çift yönlü) bir iletişim sistemidir. Ürün veya
hizmet pazarlamacısı ile müşteri arasında çift yönlü bir iletişim söz konusudur.
2. Doğrudan pazarlama hedefi olan müşteriye yanıt verme fırsatı tanımaktadır.
Müşterinin olası tepkisinin izlenme şansı bulunmaktadır.
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3. Doğrudan pazarlamada iletişim her yerde olabilir. Yani potansiyel müşterinin bir
satış noktasına gelmesi veya satış görevlisi tarafından ziyaret edilmesi gerekmektedir.
4. Müşteriden kişisel yanıt gelmesinin veya gelmemesinin kolaylıkla izlenmesi,
doğrudan pazarlama faaliyetlerinin kolaylıkla ölçülmesine olanak sağlamaktadır.
Teknolojik gelişmeler hem katalogla,postayla ya da telefonla pazarlama gibi geleneksel
doğrudan pazarlama yöntemlerini hem de bilgisayar, faks,televizyon,e-posta,internet gibi yeni
doğrudan medya olanaklarını geliştirmiştir. Böylece katalogla pazarlama yapan
işletmeler,müşteri veri tabanlarından müşterilere doğum günü kartları ya da küçük hediyeler
gönderir, özel olayları duyurmak için bilgi iletirler.Havayolları şirketleri,oteller ya da diğer
işletmeler kullanım sıklığına göre müşterilerini ödüllendiren programlar ya da kulüp
programları aracılığıyla güçlü müşteri ilişkileri kurmaya çalışırlar.Web siteleri müşterilere
sanal ortamda işletmeyi ‘ziyaret’ etme,ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinme, kurum
personeliyle etkileşimde bulunma ya da eğlence olaylarına ve etkinliklerine katılma olanağı
sağlar.

11.2. Doğrudan Pazarlamanın Gelişme Nedenleri
Doğrudan pazarlamanın gelişmesinde etki eden faktörler:
 Pazarlama anlayışlarında ortaya çıkan müşteri odaklılık, müşteri tahmini gibi
müşteriyi temel alan çağdaş pazarlama anlayışı: ‘Ürünler müşteriye nasıl daha kolay ve etkin
sunulabilir’ sorusuna cevap aranır.
 Tüketici pazarlarının kitlesellikten uzaklaşarak küçük Pazar bölümlerine ayrılması:
Kitle iletişim çabalarıyla bir birey olarak görülmek istenen tüketicilere ulaşmak güçleşmektedir.
 Sosyokültürel çevredeki değişmeler: Nüfus artışı ve kentleşme olgusunun
beraberinde getirdiği kent karmaşası, trafik ve park sorunları, tüketicilerin geleneksel alışveriş
ortamlarında alışveriş yapmasını zorlaştırmaya başlamıştır. Örneğin, çalışan kadın sayısının
artması, zamandan tasarruf sağlayan alışveriş yöntemlerine olan popülerliğini artırmıştır.
 Teknolojik gelişmeler: Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin doğrudan
pazarlamanın gelişmesinde çok olumlu bir etkisi olmuştur.
 Kişisel satışın maliyetli olması: Endüstriyel alıcılara ulaşma ve iletişim kurmanın
vazgeçilmez tekniği olan kişisel satışın maliyetli olması, bu pazarda da doğrudan pazarlamayı
popüler kılmaktadır.

11.3. Doğrudan Pazarlamanın Temel Özellikleri
-Hedef belirleme
-Kontrol
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-Etkileşim
-Süreklilik

11.4. Doğrudan Pazarlamanın Üstün ve Zayıf Yönleri
Doğrudan pazarlamanın üstün yönleri:
- Düşük maliyet:Mağazasız perakendecilik olarak da bilinen doğrudan pazarlamada
mağaza ile ilgilİ maliyetler söz konusu değildir,
- Yüksek kar marjı:Üretici kuruluşlar,perakendecilere verecekleri payın büyük bir
kısmını kendilerine bırakabilme olanağına sahiptir.ayrıca,satışların yüksek boyutlara ulaşması
nedeniyle karlar da artma eğiliminde olacaktır.
- Seçicilik:İşletme kendi ürününe karşı ilginin yüksek olduğu Pazar dilimini belirleme
ve bu dilime doğrudan ulaşma yeteneğine sahiptir.
- Esneklik:Listelerin oluşturulması ve zamanlama konularında doğrudan postalama ve
yaratıcı unsurlar büyük esneklik sağlamaktadır.
- Reklam ve satış kombinasyonu:Doğrudan pazarlama,reklam ve satış fonksiyonlarını
tek bir duyurumda,postalama içinde birleştirmektedir.
- Kendini ölçme:Neyin amaçlandığı ve ne elde edildiği kısa zamanda
ölçülebilir.Böylece,gelecek programlarda nelerin yapılabileceği konusunda somut bilgilere
ulaşılabilir.
- Kontrollü dağıtım avantajı:Geleneksel pazarlamada ürünün üreticiden tüketiciye
hareketi için yoğun çalışmalar yapılmalıdır.Mağazadaki raflarda yer almak için değişik taktikler
gerekmektedir.Ancak tüm bu çalışmalara karşın,dağıtımın tam kontrolünden söz edilemez.Öte
yandan doğrudan pazarlamada dağıtımda tam kontrol var.
- Uygulamalı hizmet anlayışı:Doğrudan pazarlama ürünleri hizmet ve tatmine çevirmek
konusunda geniş bir yeteneğe sahiptir.Örneğin;özellikli kitapların perakende satışı posta ile
sunulduğunda bir kitap kulübü haline gelebilir.Sunulan hizmet,ürünün değer kazanmasını ve
satışların gerçek kolaylaştırmasını sağlayabilecektir.
- Etkili satışlara yöneltilmiş hareket:Doğrudan pazarlamacılar için planlanmış satın
almaları teşvik etmek temel bir ilkedir.amaç,potansiyel müşterilerin gerçek müşteriler biçimine
dönüştürülmesidir.
- Planlı finansal yatırımlar:Bütün doğrudan pazarlama harcamaları ölçülebilir ve test
edilebilir.Nakit akımında etkinlik ve yoğun eleman çalıştırmama gibi finansal yasalar da
sağlanır.
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Tüm bu üstünlüklere karşı,doğrudan pazarlamanın bazı zayıf yönleri de vardır.
Bu yönler şöyle sıralanabilir:
- Tüketicinin ürünü satın almadan önce yakından görme ve deneme şansı yoktur.
- Basım ve postalama maliyetleri nedeniyle kataloglar oldukça maliyetlidir.
- Ürünlerin dağıtımın gerçekleştirmek,alım ve iadeleri izlemek için bilgisayar sistemine
gerek duyulur.
- Ayıplı ürünlerin gönderilmesi ya da ürün dağıtımındaki aksamalar nedeniyle,bazı iyi
niyet taşımayan doğrudan pazarlamacılar sektörün imajını olumsuz etkileyebilir.
Doğrudan pazarlama

Genel pazarlama


Kitlesel satış egemendir. Tüketiciler
ortak demografik ve psikografik
özellikleri paylaşan bölümler
biçiminde ayrılırlar.



Ürün yararları daima uygun dağıtım
kanalları içermez.



Pazara ulaşma perakende satış
noktaları sayesinde olur.



İşletme, ürün dağıtım kanalına girdiği
yerde kontrolü kaybedebilir.



Reklam; imaj oluşturma, ilgi
uyandırma, marka bağımlılığı gibi
amaçlarla zaman içinde toplam bir
etki ortaya çıkarmak için kullanılır.

Tekrar (sipariş alma) reklam içerisinde
yapılır.



Tekrar, zaman süresi içinde yapılır.

Tüketiciler, ürünü görmeden satın
aldıkları için yüksek risk duygusuna
sahiptir. Başvurulacak kaynak uzaktır.



Tüketiciler ürün ve başvuracak
kaynakla doğrudan ilişki kurmaları
nedeniyle risk daha az algılanır.



Kişisel satış. Müşteriler isim, adres ve
satın alma davranışlarıyla ayırt
edilebilmektedir.



Ürünlere bir değer ya da hizmet ilave
edilir. Dağıtım önemli bir ürün
faydasıdır.



Pazara medya yoluyla ulaşılır.



İşletme, teslim edinceye kadar ürünü
kontrol eder.



Reklam, doğrudan sipariş ya da
araştırmayı teşvik etmek için kullanılır.





11.5. Doğrudan Pazarlamada Kullanılan Araçlar
- Kataloglar, broşürler: Kataloglar işletmelerin satışa sundukları ürün ve hizmetlerin
resimlerini de basabildikleri, satışa sunulan ürün hakkında kapsamlı bilgi sağlayan ufak
kitapçıklarıdır. Renkli, siyah-beyaz basılı, kaliteli kâğıt kullanan, pek çok ürünü bünyesinde
barındıran, belirli zaman aralıkları ile çıkan çeşitleri bulunmaktadır.
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- Posta gönderileri (Mektup vb.): Doğrudan postalama posta servisi aracılığıyla
reklamların kişisel adreslere gönderme sürecini ifade etmektedir. Doğrudan postalamada
kişiselleştirme ve hedefe ulaşma da yüksek başarı söz konusu iken aynı zamanda sonuçların
ölçülmesinde de büyük kolaylık bulunmaktadır. Doğrudan tepki almaya yönelik medya araçları
arasında en büyük harcama kalemini doğrudan postalama oluşturur.
- Telepazarlama: Telefonla pazarlama müşterilere doğrudan satış yapmak için telefonu
planlı bir şekilde kullanan önemli bir doğrudan pazarlama aracıdır. Telefonla pazarlama diğer
pazarlama araçları ile entegre olduğunda daha etkilidir. Telefonla pazarlamanın gücü, aracı
akıllı bir şekilde kullanma yönünde sorumluluk yaratmaktadır. Uygun olmayan zamanlardaki
uygunsuz ve ısrarlı aramalar genelde ters tepkiye yol açmaktadır. Telefonla pazarlama daha
ziyade mevcut müşteriler ve olası müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesinde yararlı olmaktadır.
- Elektronik alışveriş: Oldukça yeni bir kavram olan elektronik ticaret, kısa yazılışıyla
e-ticaret, ticaret işlemlerinin birbirlerine bağlı bir bilgisayar ağı ortamı içerisinde ve bu ağ
aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Henüz yeni gelişen bir anlayış olmasından
dolayı kesin bir şekilde tanımlanabilmiş değildir. Özellikle bankacılık alanında kredi kartlarıyla
yapılan işlemlerin tamamı bilgisayar ağı üzerinden, belki de onbeş yıldır yapılıyor olmasına
karşın, hiç kimse bu işlemlere elektronik ticaret dememiştir. Gelişen internet ortamından
perakende satışların yaygınlaşmaya başlaması, e-ticaret kavramının daha sıklıkla telaffuz
edilmesinin başlıca nedenidir. Yine de daha kapsamlı olarak elektronik ticaret tanımı şu şekilde
yapılabilir: Elektronik ticaret doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş
işlemine gerek kalmadan, tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş
etkinliğidir.
İnternet alıcı ve satıcıların fiyatları daha kolay karşılaştırmalarına izin veriyor. Şirket ve
müşteriler arasında aracıları devreden çıkartarak masrafları azaltıyor ve sınırları ortadan
kaldırıyor. Bu yönüyle İnternet rekabeti artırıyor ve fiyat mekanizmasının işleyişini
iyileştiriyor. Ekonomi bu sayede ders kitaplarında anlatılan ve herkesin bilgiye ulaşabildiği,
işlem masraflarının sıfırlandığı ve sınırların yok olduğu ideal rekabet ortamına yaklaşıyor.
İnternet, alıcı ve satıcılar arasındaki bilgi akışını iyileştirerek piyasaları daha efektif hale
getiriyor ve bu sayede kaynakların en verimli şekilde kullanıldığını garantiliyor. "Yeni"
ekonominin belki de en önemli sonucu, "eski" ekonomiyi daha efektif hale getirmesi.
Örnek olarak, CD ve kitap gibi online alınabilen malların fiyatları, geleneksel
mağazalara oranla ortalama olarak %10 daha düşük. Bankacılık gibi alanlarda İnternet daha da
önemli gelişmeler sunuyor. Lehman Brothers verilerine göre bankaya giderek yapılan bir
havale işleminin bankaya maliyeti 1.27 dolar, ATM aracılığıyla yapılan havalenin maliyeti 27
cent. Oysa, aynı işlem İnternet üzerinden yapıldığında maliyeti yalnızca 1 cent.
İnternet'in en önemli etkisinin şirketler arası e-ticarette ( Business to Business-B2B )
ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
- Televizyondan satış: Merkezi New York'ta bulunan Winterberry Group'un yayınladığı
bir rapora göre, geniş bant erişim, etkileşimli televizyonların olgunlaşmasını hızlandırırken; TV
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tabanlı ticaret ve reklamcılık, çok önemli doğrudan pazarlama uygulamaları haline gelmektedir.
Doğrudan pazarlama endüstrisi konusunda araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren bir şirket
olan Winterberry'e göre, doğrudan pazarlama yapan şirketler, ev halkı seviyesinde bire bir
etkileşim sağlayan detaylı izleyici profilleri geliştirerek, etkileşimli televizyonların
adreslenebilirliklerinden her geçen gün daha fazla faydalanacaklardır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş
izleyici geri dönüşleri, etkileşimli reklam kampanyalarının daha sağlıklı bir hale getirilmesini
sağlayacaktır.
- E-posta: E-posta (elektronik posta) kullanımı her kuruluş için oldukça ucuz bir tanıtım
imkanı sağlamaktadır. Doğrudan pazarlama adı verilen tüketicinin kendisiyle ilişki kurularak
yapılan pazarlama yönteminde kullanılan faks ya da telefonun yerini burada e-posta alıyor. Epostanın diğer araçlara göre avantajı maliyetinin çok düşük olmasıdır. Örnek olarak bir
broşürün basılmasının ve normal posta yoluyla gönderilmesinin maliyeti bir milyon liraya
varırken elektronik postayla duyurunuzu yapmanın maliyeti bir lirayı bile bulmamaktadır.
Neredeyse maliyetsiz sayılabilecek bu yöntemin sağladığı diğer bir büyük avantaj da
otomatikleşmiş bir şekilde müşteri veritabanı oluşturabilmenizi ve oluşturduğunuz bu
veritabanını kişiye ve gruplara özel hale getirerek daha etkin bir tanıtım için yönetebilmenizi
sağlamaktır.
- Zemin reklamları ve trigger: Belli başlı süpermarket zincirleri ve alışveriş merkezleri
ile anlaşmalar yapılarak zemin ve alışveriş arabalarının üstü (trigger) özel çerçeve ile reklam
amaçlı kullanılabilmektedir. Bu reklamlarla hedeflenen, tüketiciye tüketim noktasında ulaşıp,
ürün ve hizmetin hedef kitlesini direkt olarak satın almaya yönlendirmektir. Bu tür kullanımlar
satış noktalarında müşteriyi satın alma kararında etkileyerek etkin bir geri dönüş sağlamaktadır.
Özellikle dayanıksız tüketim mallarının etkin olarak kullanıldığı bu tip reklam mecralarında
görsellik ve yaratıcı kullanımlar satın almadaki eğilimleri olumlu yönde etkilemektedir.
Yurtdışında zemin reklamlarında kullanılan 3 boyutlu grafikler, sesli ve kokulu tasarımlar,
tüketicinin her yönü ile duyu organlarına hitap etmesi sebebiyle çok etkin kullanımlardır. Ürün
satışlarına etkisi de çok olumludur.
Trigger Kampanya Sonuçlarından Bazı İstatistikler:

Banvit Piliç Döner (3 hafta):Tansaş Eskişehir mağazasında 3 haftalık test. 100
araç. Banvit Piliç Döner cirosu % 136 ve Banvit satışları % 70 arttı. Tansaş Eskişehir'den
alışveriş yapanların % 11'i reklamı hatırladılar.

Pınar Kaymaklı Köy Yoğurdu (8 hafta): 10.000 araç ile tüm Tansaş mağazaları
kullanıldı. Aynı dönemde başka hiç bir reklam mecrası kullanılmadı, promosyon veya fiyat
indirimi yapılmadı. Homojen yoğurt satışları ortalama % 5 artarken, Trigger'de yer alan
Kaymaklı Köy Yoğurdu satışları ilk periyot % 70 ve ikinci periyot % 51 arttı.

Nestle - Mis Meyveli Yoğurt (2 hafta): "Bir alana bir bedava promosyonu" ile
birlikte kullanıldı. Geçmiş iki hafta ile karşılaştırıldığında satış miktarı %75 arttı bulunuyor.
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- Videotext: Dünya’da ve Türkiye’de teleteks sistemini andıran bir sistemdir. Bunlar
şifreli ve süresiz olabilmektedir. Bu sistemle verilebilecek hizmetler şunlardır:
*Bilgi bankası servisleri,
*Elektronik mesaj servisleri,
*Ticari işlemlere ilişkin işlemler,
*Eğitim ve kişisel işlemlerle ilgili servisler.
Diğer doğrudan pazarlama araçları ise,
- SMS,
-Faks
- Radyo
- Gazete
- Dergi
- Teleks
- Kişisel ziyaret
- İnternet kanalıyla sesli mesaj olarak sıralayabiliriz.
Doğrudan pazarlama ile veri tabanlı pazarlama genellikle karıştırılmaktadır. Ancak
doğrudan pazarlamanın kullandığı araçlara bakıldığında sadece veri tabanına dayanan
pazarlama faaliyetleri dışında elektronik alışveriş ve televizyondan satış gibi veri tabanı
olmadan da gerçekleştirilebilecek doğrudan pazarlama faaliyetlerinin olduğu görülmektedir.
Yukarıda söz edilen doğrudan pazarlama teknikleri kullanılan medyaya göre temelde
altıya ayrılır:
1. Doğrudan postalama
2. Kataloglar
3. Kitlesel medya aracılığıyla doğrudan pazarlama
4. Ticari amaçlı bilgi verici TV programları (infomercials)
5. Etkileşimli medya
6. Telefonla pazarlama
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11.6. Doğrudan Pazarlamanın İşleyişi
Kitlesel pazarlamayı yapanlar birçok kanal türünü kullandıklarından dolayı rakiplerinin
kim olduğu hakkında kesin bilgilere sahip değildirler. Doğrudan pazarlamada ise satış
yapılırken hedef olarak ve amaç olarak kişi belirlenir.
Doğrudan pazarlama için pazarların bölümlenmesinde üçlü bir ayrıma gidilebilir:
Birinci grup: Bu gruptakiler sürekli ürün satın alan ya da bir zamanlar satın almış olan fiili
müşterilerdir. Verilerde bunlar hakkında oldukça doyurucu bilgiler bulunmaktadır.
İkinci grup: Farklı yollarla ( telefon ya da mektupla bilgi istemek ya da kupon doldurup
göndermek gibi ) kuruluş ile ilişkiye girmiş olan potansiyel müşteriler ise bu grupta yer
alıyorlar.
Üçüncü grup: Bu gruptakiler hakkında ise diğerlerinde olduğu gibi kuruluşun doyurucu
bilgilere sahip olduğu söylenemez. Bu kişilerin çok az şey biliniyor ve bunlara az da olsa
müşteri olma olasılığı bulunan "adaylar" grubu olarak bakılıyor.
Doğrudan pazarlamacıların genel amacı adayların potansiyel müşteriye olanların da
müşteriye dönüştürülmesine çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde doğrudan pazarlamanın daha
dört önemli amacından söz edilebilir:
1 - Şimdiki müşterileri tutmak: Doğrudan pazarlamada, kuruluş ile müşteri arasındaki
ilişkiyi geliştirmek çok önemli bir olgudur. Doğrudan pazarlamacılar da sürekli ilişki ve sürekli
satınalmanın geleneksel kitle pazarlamasından ayrıldıkları önemli bir nokta olduğunu ileri
sürmektedirler. Listelere göre müşterilerle sürekli ilişki kurulabilmekte, dolayısıyla da
müşterinin sürekliliğini sağlamakta doğrudan pazarlama daha avantajlıdır.
2 - Denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek: Doğrudan pazarlama ürünü
denemeyi ya da marka değiştirmeyi sağlamada mükemmel bir pazarlama tekniği olarak
düşünülebilir. Aday ya da potansiyel müşteri hakkında az da olsa bilgi olduğunda, bu amaca
yönelik spesifik doğrudan pazarlama programları geliştirilebilir. Örneğin; evinde köpek
besleyenlerin bir listesinin olduğunu düşünelim. Köpeklere yönelik yeni bir ürünün
pazarlanması için bu adresler mektup, kupon ve hatta örnek ürün gönderebilmek olanaklıdır.
3 - Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak: Doğrudan tepki yaratan reklamların
kullanımı ile satışın gerçekleştirilmesi diğer bir doğrudan pazarlama aracı olarak da
düşünülebilir. Bunun için aşağıdaki koşulların bulunması yeterlidir:
* Pazarın küçük olması
* Ürünün fiyatının oldukça yüksek olması
* Kitlesel reklam ile ürünün farkına vardırma ve denetme maliyetinin yüksek olması
4 - Markanın kullanımını ve miktarını arttırmak: Bu amacı gerçekleştirmek için ise
mektuplar, özel kulüp üyelikleri, armağanlar ve sürekli program gibi teknikler kullanılır.
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Doğrudan pazarlamada kullanılan medya araçlarını sunu ve yanıt olarak ayıracak
olursak:
Sunu ( Teklif ) : Doğrudan posta, TV, kablolu TV, Telefon, Teleks, Videotext, Teletext,
Radyo, Gazete, Dergi, Kişisel Ziyaret, Diğer ( Faks, bilgisayar gibi. )
Yanıt ( Sipariş ) : Posta, Telefon, Kablolu TV, Teleks, Diğer
Sunu ya da teklif şunlardan oluşabilir:
- Ürün ya da hizmet ( yararları, özellikleri)
- Fiyat ( özel fiyat, indirimler, tasarruflar)
- Ödeme biçimi ( peşin, kredili, taksitli gibi)
- Teslimat ( yer ve koşulları)
- Garanti ( geri iade, servis hizmetleri gibi )
- Teşvikler ( hediyeler, çelişkiler, para iadeleri gibi )
Tüketici ile doğrudan pazarlamacı arasına olan iletişim ya dışarıdan içe doğru, ya da
içeriden dışa doğru olmaktadır. Dışarıdan içe doğru uygulamalarda sunulan ürünler sadece bu
kanalla dağıtılmakta, ürün perakendecilerde, raflarda satışa sunulmaktadır. İçeriden dışarıya
doğru uygulamalarda ise eldeki listeye göre kuruluş tarafından müşterilere nokta iletişimi
gerçekleştirilmektedir.
Satış tutundurma ile doğrudan pazarlama arasındaki en önemli fark listenin olmasından
kaynaklanıyor. Eğer listedeki biline müşteri adaylarına gönderim yapılıyorsa bu doğrudan
pazarlama, genel hedef kitleye yapılıyorsa satış tutundurmadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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1. I. Telefon
II. İnternet
III. Televizyon
IV. Açık hava reklamcılığı
Yukarıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamada kullanılan medya türlerinden
değildir?
a. I
b. II
c. I, II
d. IV
e. III, IV
2. Belli başlı süpermarket zincirleri ve alışveriş merkezleri ile anlaşmalar yapılarak
zemin ve alışveriş arabalarının üstü özel çerçeve ile reklam amaçlı
kullanılabilmektedir. Buna ne isim verilmektedir?
a. Reklam
b. Doğrudan pazarlama
c. Agresif pazarlama
d. Zemin reklamları ve trigger
e. Hiçbiri
3. Aşağıdakilerden hangisi videotext hizmetleri arasında yer almaz?
a. Bilgi bankası servisleri
b. Radyo servisleri
c. Elektronik mesaj servisleri
d. Ticari işlemlere ilişkin işlemler
e. Eğitim ve kişisel işlemlerle ilgili servisler
4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama araçları içine yer almaz?
a. SMS
b. Faks
c. Radyo
d. Afiş
e. Dergi
5. Avon, Tupperware ve Amway gibi firmaların ürünlerini tanıtmak için müşterilerine
katalog göndermeleri hangi pazarlama iletişimi karması unsurunun faaliyetidir?
a. Kişisel satış
b. Satış geliştirme
c. Doğrudan pazarlama
d. İnternette pazarlama
e. Reklam
6. Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye, faaliyete neden olmak veya müşterilerin
fikirlerini etkilemek amacı ile,bir ya da daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan
etkileşimli(çift yönlü)bir pazarlama sistemidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Kişisel satış
b. Satış geliştirme
c. Doğrudan pazarlama
d. İnternette pazarlama
e. Reklam
7. Hedef belirleme, doğrudan pazarlamanın temel özelliklerinden biridir.
(
)D (
)Y
8. Seçicilik, doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir.
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(
)D (
)Y
9. Doğrudan pazarlamada tüketicinin ürünü satın almadan önce yakından görme ve
deneme şansı yoktur.
(
)D (
)Y
10. Katalog ve broşürler doğrudan pazarlamada kullanılan araçlardan biridir.
(
)D (
)Y

Cevap anahtarı:
1. d
2. d
3. b
4. d
5. c
6. c
7. d
8. y
9. y
10. d
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12. FUAR VE FUARCILIK VE SERGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Fuar ve Fuarcılık ve Sergi Kavramları
12.2. Panayırdan Fuarlara Geçiş Süreci
12.3. Fuar Türleri
12.3.1. Genel Fuarlar
12.3.2. İhtisas Fuarları
12.4. Fuarın Önemi
12.5. Fuar ve Sergilerin Üstün Yönleri
12.6. Yurtdışı Fuar ve Sergilere Katılma
12.7. Fuar ve Sergilerin Planlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Günümüzde doğrudan pazarlama önemini giderek arttıran bir bütünleşik pazarlama
iletişimi fonksiyondur. Geçmişte sadece reklam olarak değerlendirilen pazarlama iletişimi,
günümüzde tüm pazarlama ve tutundurma fonksiyonlarının bir sistem içinde uyumlu olarak
çalışmasını sağlayan bir fonksiyondur. Doğrudan pazarlama da BPİ’ne yeni katılan, ancak
gelişen teknolojik olanaklar sebebiyle bir o kadar da önem kazanmaya başlayan bir unsurdur.
Bu bölümde genel olarak doğrudan pazarlama, doğrudan pazarlama süreci, doğrudan
pazarlamanın avantaj ve dezavantajları işlenecektir.
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12.1. Fuar ve Fuarcılık ve Sergi Kavramları
Fuar kavramı içeriğinin genişliği ve çeşitliliğinden ötürü, literatürde üzerinde anlaşma
sağlanmış bir tek biçimde tanımlanamamaktadır. Çeşitli bilimsel disiplinlerin, fuarcıların,
pazarlama iletişimcilerinin, aslında birbirinden pek de uzak olmayan fuar tanımları vardır.
Öncelikle sözlüklerden başlamak üzere çeşitli fuar tanımları şunlardır:
•
“Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek üzere açılan büyük sergi.”
Fuar ulusal olduğu gibi uluslararası da olabilir. Özellikle yeni malların sergilenmesini ve
tanıtılmasını sağlar. Turizm bakımından da önemlidir. Turistik tesisleri de kapsar.”
•
“Ürünlerin, sanat yapıtlarının vb. halkın gezip görmesini, tanımasını sağlayacak
biçimde toplu olarak sergilenmesi.”
•
“Belli zamanlarda, belli yerlerde mal sergilemek için açılan büyük Pazar.” Bu
tanımın aynısı Meydan Larousse ansiklopedisinde vardır: “Belli zamanlarda, belli yerlerde mal
sergilemek için açılan büyük pazar.”
•
“Fuarlar, firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları, alıcı ile
satıcıların karşılaştıkları ve birebir temas kurdukları etkinliklerdir. Fuarlar, iletişim karmasının
içinde yer alan ve bunları izlemeye gelenlerle yüz yüze ilişkilerin kurulduğu en önemli iletişim
araçlarındandır.”
Sergiler ise bir kuruluşu tanıtmak, prestijini arttırmak ve alıcılara bilgi vermek için
oluşturulur. 3 çeşit sergi türü bulunmaktadır.
Devamlı sergiler: Kuruluşun yerleşim alanında, ziyaretçilerin çalışmalarını bir
süre için gösterime açmak amacıyla yapılan sergilerdir.
Geçici sergiler: Belli bir yerde ve belirli bir zaman diliminde kurulan ve o zaman
dilimi sonunda sona eren sergilerdir.
Gezici sergiler: Maliyeti daha fazla olup, halkın ayağına götürüldüğü için diğer
sergi türlerinden daha etkilidir.
Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de
vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve
büyük emeklerin sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir.Bu
özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda
dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler.
Özellikle son yıllarda, dünya nüfusunun artması ile birlikte baş gösteren ekonomik
sıkıntılar firmalar tarafından asılmaya çalışılmakta, rekabetin en büyük silahlarından birisi olan
tanıtım ise firmaları yeni arayışlara itmektedir. İşte bu noktada fuar ve sergiler devreye girmekte
ve uluslararası rekabet bir kat daha önem kazanmaktadır. Çağımızda işadamları ve sanayiciler
arasındaki iletişim imkanlarının gelişmiş olması, internet ve benzeri ortamların tanıtım
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amacıyla kullanılmaları, yeni ürünlerin ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması için yeterli
olamamaktadır. Firmaların kendi yeni teknolojilerini sergilemeleri ve üreticiler ile tüketicilerin
bir arada bulunmalarının sağlanması açısından bir organizasyona mutlaka ihtiyaç
duyulmaktadır. O nedenledir ki ticari mal ve hizmetlerin pazarlanmasında, çeşitli amaçlara
yönelik olarak düzenlenen fuar ve sergilerin önemi her zaman ve herkes için büyük olacaktır.

12.2. Panayırdan Fuarlara Geçiş Süreci
Panayırlar satıcı ile alıcıyı buluşturan “pazarlar” olmaları dolayısıyla ortaya çıkan her
türlü yeni ürünün de sergilendiği “satış noktaları”ydı. Üstelik bu satış noktaları binlerce yıllık
tarım çağı boyunca en yenilikçi pazarlar olma özelliğini korumuşlardı. Bu nedenle her türlü
yenilik gibi sanayi ürünleri de panayırlarda yer almaya başladı. Zamanla sanayi ürünlerinin
daha bir ağırlık kazandığı panayırlar oluşmaya başladı. Bu panayırlar eski deyimle “numune
panayırlarıydı”.
Bazı panayırların özellikleri zamanla dönüştü ve üretici ile tüccar arasında ilişki
kurulan, siparişlerin alındığı bir biçim almaya başladı. Çeşitli sanayi ürünlerinin sergilenmeye
başladığı numune panayırları zamanla fuarlara dönüşecektir. Panayırların, sergi ve fuarlara
dönüşmesi sadece işlevlerini değil hedef kitlelerini de değiştirecektir. Birkaç köy için
düzenlenen panayırlar, sergi ve fuar kimliği kazandıkça, önce bölgesel sonra milli ve sonunda
da milletlerarası bir yaygınlığa ulaşmışlardır.
Dönüşümün bir başka etkisi de sergilenen ürünlerin çeşitliliği konusunda olmuştur.
Panayırlar ve pazarlarda hatta daha sonraları sergilerde “genel ürünler” sergilenirken, ürünlerin
olağanüstü çeşitlenmesi neticesinde konuların sınırlanması gündeme gelmiştir. Özellikle
günümüzde önemi artmış olan uzmanlık fuarlarının sayısı yüzlerle ifade edilmektedir.
Binlerce yıllık bir geçmişi olmasına rağmen fuarların çeşitlenmesi geçen yüzyıl
artmıştır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması, arge yatırımlarının ve buna bağlı olarak
verimliliğin yükselmesi ve küreselleşme süreci fuarların önemini artırmış, çeşitlenmelerine yol
açmıştır. Pazarlama iletişimi açısından önemi giderek artan değişik açılardan
sınıflandırılabilmektedir: İçerik olarak, coğrafi kapsam olarak vs… Tüm bu kriterlere göre
fuarlar şu şekilde sınıflandırılabilirler:

12.3. Fuar Türleri
•

Genel Fuarlar (Yatay Fuarlar)

•

İhtisas Fuarları (Dikey Fuarlar)
- Büyük İhtisas Fuarları
- Küçük İhtisas Fuarları
- Endüstriye Göre İhtisaslaşmış Fuarlar
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- Pazar Bölümüne Göre İhtisaslaşmış Fuarlar
- Tüketici Fuarları
- Entegre Fuarlar
- Solo Fuarlar
- Coğrafi Bölümlendirme
- Bölgesel Fuarlar
- Ulusal Fuarlar
- Uluslararası Fuarlar

12.3.1. Genel Fuarlar
Özellikle sanayi devriminden sonraki ilk dönemde sürekli düzenlenen ve dev boyutlara
da ulaşmış fuarlardır. Genel olarak tüm tarımsal ve sanayi ürünlerinin sektörel ayrım
gözetilmeksizin sergilendiği fuarlardır. “Yatay fuarlar” olarak da tanımlanan bu tip fuarlarda
işlenmemiş maden cevherlerinden tarımsal ürünlere, tüketim mallarından sanayi makinelerine
kadar her tür ürün bir arada sergilenirler. Genel fuarların katılımcı profili kadar ziyaretçi profili
de çok çeşitli olmakta ve bu çeşitlilik bazı sorunlar doğurmaktadır. Öncelikle bu tip fuarlarda
ürün çeşitliliği sunum sorunları doğurmakta, ziyaretçilerin çeşitliliği ve uzman olmayan ilgisiz
kişilerin çokluğu fuardan alınacak sonucu olumsuz etkileyebilmektedir.
Genel fuarlar uluslar arası boyutlarda bir ülkenin ya da bir bölgedeki ülkelerin sanayi
ürünlerinin tanıtılmasına yönelik oldukları gibi (Hannover Messe, Çin İhraç Ürünleri Fuarı vs),
belirli bir işadamı gurubunun ürettiklerini sergilemeye yönelik de olabilmektedirler (MÜSİAD
Fuarları gibi).
Son yıllarda gerçekleşen fuarlara bakıldığında genel fuarların tüm dünyada hızla
azaldığı, ihtisas fuarlarının da arttığı görülmektedir. Bu konuda bir istisna olarak Çin’in sanayi
ürünlerinin sergilendiği genel fuarlardan söz edilebilir. Çin son yıllarda gerçekleştirdiği sanayi
ve ihracat hamlesini her yıl defalarca düzenlenen genel sanayi fuarlarına borçludur.
Bu fuarlarda çok sayıda ürün sergilenir Almanya’da Hanover’de yapılan ve
Avrupa’daki diğer ülkelerden, Amerika’dan ve Japonya’dan bir çok endüstriyel ürün üreten
işletmenin katıldığı fuar bu çeşit ticari fuara örnek olarak verilebilir.

12.3.2. İhtisas Fuarları
“Dikey fuarlar” olarak da adlandırılan ihtisas fuarları, genel fuarların aksine bir ya da
birkaç sektördeki ürünlerin sergilendiği fuarlardır (Yapı Fuarı, Kapı Fuarı, Isıtma – Soğutma
Fuarı, Boya Fuarı, Catering Fuarı, Pencere Fuarı) İhtisas fuarlarının katılımcıları da sadece
belirli bir sektörün aktörleri olmaktadırlar. Bu katılımcı profiline uygun olarak ziyaretçiler de
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genellikle fuarın düzenlendiği sektörle ilgili olan kişiler olmaktadır. İhtisas fuarları genellikle
halka açık olarak düzenlenmelerine rağmen sektörle ilgili kişilerce daha çok ilgi
görmektedirler. Bu durum da ihtisas fuarlarının genel fuarlara göre daha etkin olduklarını
göstermektedir. Sektörlerin tüm aktörleri ihtisas fuarlarında bir araya gelmekte, ürünleri,
hizmetleri ve aktörleri tanımakta, tanışmaktadır. Adres güncellemeleri, satın alma araştırmaları,
yeni bayi ve satış noktası arayışları hep ihtisas fuarlarında gerçekleşmektedir.
İhtisas fuarları, genellikle hitap ettikleri sektörlerin uzmanlarının bizzat organize ettiği
ya da organizatörlerin uzmanlardan yararlandığı fuarlardır. Bu nedenle ihtisas fuarı
organizasyonları ciddi bir araştırma ve birikimin etkisiyle gerçekleşmektedir. İhtisas fuarlarının
bu özellikleri dolayısıyla, bir pazarlama iletişimi kanalı olarak etkinlikleri daha da artmaktadır.
Tüm bu avantajları dolayısıyla özellikle sanayileşmiş ülkelerde ihtisas fuarları giderek
artmakta, genel fuarlar da azalmaktadır. İhtisas fuarlarının genel fuarlarla kıyaslandığında diğer
avantajları da şöyle sıralanabilir:
-

Fuar işletmecilerinin daha verimli çalışma gereği duymaları,

-

İhtisas fuarlarının uluslararası iş ilişkilerini ve turizmini artırması,

İhtisas fuarları sayesinde, ülkelerin güçlü oldukları sektör ve alanlarda kendi
ağırlıklarını artırmalarını sağlayacak bir ilişki ağı yaratmaları,
Fuar organizatörlerinin, ihtisas fuarları düzenlerken, konuyla ilgili
uzmanlıklarını artırmaları ve daha başarılı organizasyonlar gerçekleştirmelerinin zemininin
hazırlanması,
İhtisas fuarlarında,ilgili kişilerin tüm sektörü bir arada bulma ve inceleme
imkanına kavuşmaları,
İhtisas fuarlarında sektördeki rakiplerin birbirlerinin durumunu izlemelerinin
kolaylığı gibi nedenlerle ihtisas fuarcılığının popülaritesi sürekli artmaktadır.
Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve
genellikle o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen ihtisas fuarları, günümüzde en
önemli pazarlama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmekte ve isletmelerin teknolojik
yenilikleri takip edebilme ve üretim yapma biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmelerini
sağlamalarının yanı sıra isletmelere rakiplerini ve ürünlerini analiz etme olanağı sağlamaktadır.
İhtisas fuarlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yöntemle belli bir ürün veya
hizmet fuar kapsamı içine alınabilmektedir. Katılım özelleşmekte ve katılımcı sayısı
artmaktadır. Fuarların belli konuda özelleşmesi de fuarlara davetli olarak katılan kişi ve
kuruluşların o konuda daha yoğun ilgilerinin olmasını sağlamaktadır. Katılan kişiler fuarlarda
aradıkları ürün ve hizmeti, ilgili kişileri ve sorularının cevaplarını bulmak istemektedirler.
İhtisas fuarlarıyla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri de özellikle
sanayileşmiş ülkelerdeki etkinliğinin giderek artmasıdır. Az gelişmiş ülkelerdeki fuarların daha
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çok genel fuarlar olduğu gözlenmektedir.Sanayileşmemiş ülkelerde nitelik ve nicelik açısından
ekonomik gelişme gerçekleşmediği için,ihtiyaçlar da pazar da zayıf kalmaktadır.Bu durumun
sonucunda da düzenlenen fuarlar,tüm sektörlerin ürün ve hizmetlerinin sunulduğu genel fuarlar
olmaktadır.Oysa sanayileşmiş ülkelerde herhangi bir sektör için düzenlenen fuarlarda bile dev
fuar alanları yetersiz gelmektedir. Tam olarak sanayileşmiş sayılmasa da Türkiye'de bile bazı
ihtisas fuarları yüksek katılım talebiyle ortaya çıkan fuar alanı yetersizliği dolayısıyla bölünmek
zorunda kalmaktadır.Bileşim Fuarcılık ve Hannover Messe Türkiye tarafından
düzenlenen,sanayi ürünleri fuarı WIN,Türkiye'nin en büyük fur alanlarından birine sığamadığı
için 2007 yılında iki fazda gerçekleştirilmek zorunda kalındı.
İhtisas fuarlarının bir başka önemli özelliği de hangi sektör için düzenleniyorlarsa o
sektörün en yoğun dönemi sayılan "sezon"undan hemen önce gerçekleştirilmeleridir. Örneğin
promosyon fuarları yılbaşından bir ay kadar önce gerçekleştirilir.Böylece promosyonun en
yoğun dağıtıldığı yılbaşından önce sektördeki tüm firmalar ürün yelpazelerini hedef kitlelerine
tanıtır ve kataloglarını dağıtırlar.Buna benzer biçimde inşaat fuarları sektörün en yoğun biçimde
çalışacağı yaz aylarından önce gerçekleştirilir.Mobilya fuarları baharın ilk ayında,eğitim
fuarları ise eylülden önce gerçekleştirilir.Bu sayede sezonun en iyi biçimde değerlendirilmesi
hedeflenir.
Genellikle 4 günlük olarak düzenlenen ihtisas fuarları,3 ile 7 günlük de
olabilmektedirler. Ancak fuar sayısının arttığı ve fuar alanı sıkıntısının giderek arttığı
Türkiye'de fuarların süresi 4-5 günü geçmemektedir.Bu sayede,yerleşme,fuar süresi ve fuar
alanının boşaltılması dahil,fuar alanının en çok bir hafta işgal edilmesi hedeflenir.Daha uzun
süreli fuarlarda,genellikle bir haftalık periyodlarlarla kiralanan alanın kirası yükseleceğinden
fuar maliyetleri artacaktır. Bu durum da fuar organizatörlerinin yer satışlarına kadar yansıyacak
bir takım olumsuzlukları beraberinde getireceğinden, 4 günden uzun fuarlara pek
rastlanmamaktadır. Daha uzun fuarlar, fuar yoğunluğu az Anadolu kentlerinde
düzenlenebilmektedir.
İhtisas fuarlarının bir başka önemli özelliği ise düzenlendikleri sektöre yönelik öğrenim
gören öğrencilerin de yoğun biçimde ilgi gösterdikleri fuarlar olmasıdır. Örneğin konusunda en
büyük ihtisas fuarı olan Yapı İstanbul Fuarı’nı her yıl ciddi miktarda mimarlık ve mühendislik
bölümü öğrencileri ziyaretçi olarak gezmektedir. Bu ziyaretlerle öğrenciler öğrenim gördükleri
sektörlerle ilgili tüm yeniliklerden haberdar olmak ve incelemek olanağı bulmaktadırlar.
Öğrenciler, pratik olarak sektörleriyle ilgili bilgilenmektedirler. Böylece ihtisas fuarlarının
öğrenim kalitesini yükseltmek gibi bir özelliği de ortaya çıkmaktadır.
İhtisas fuarları kendi içinde de çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar, büyük ihtisas
fuarları, küçük ihtisas fuarları, endüstriye göre ihtisaslaşmış fuarlar, pazar bölümüne göre
ihtisaslaşmış fuarlardır.
•
Büyük İhtisas Fuarları: İleri derecede uzmanlaşmış ve genellikle sadece
işadamlarının ziyaretine açık fuarlardır. Büyük ihtisas fuarlarında çok sayıda ithalatçı ile
tanışılabilmekte ve bayi ve satış noktalarıyla da temas kurulabilmektedir.
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•
Küçük İhtisas Fuarları: İşlevleri büyük ihtisas fuarlarıyla benzer olsa da,
genellikle perakendecilere yönelik olmaları ve kapsamlarının küçüklüğü ile ayrışırlar. Bu tip
fuarlar fuarların çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
•
Endüstriye Göre İhtisaslaşmış Fuarlar: Oldukça spesifik fuarlardır. Sadece
belirli bir endüstri dalına hatta alt dalına yönelik olarak düzenlenirler. Hacimleri düşük,
katılımcıları da ziyaretçileri de az olmasına rağmen çok işlevseldirler. Özellikle ve sadece
uzmanlara yönelik oldukları için sıradan ziyaretçilerin ilgi duymadığı fuarlardır. Bu sayede
uzmanların buluştuğu bir fuar tipi olmaktadır. Sonuçta endüstriye göre uzmanlaşmış fuarlarda
acente ve distribütör bulunması çok daha kolay gerçekleşmektedir.
•
Pazar Bölümüne Göre İhtisaslaşmış Fuarlar: Bu tip fuarlar genellikle
perakendeciye, satış noktalarına yönelik fuarlardır.Bu fuarlarda perakende sektörünün
yenilikleri tanıtılmaktadır.Hacimleri çok küçük olabilmekte ve küçük hacimli fuarlar küçük
salonlar ve otellerde gerçekleşebilmektedirler.

Tüketici Fuarları: Hedef kitlesi bakımından genel fuarlara benzetilebilecek
tüketici fuarlarına toplumun her kesiminden insanlar ilgi gösterebilmektedirler. Tüketici
fuarlarında toplumun geneline yönelik ürünler sergilenmektedir. Tüketici fuarları firmaların
yeni ürün tanıtımları ve satış geliştirme çabaları açısından çok faydalı olabilmektedirler. Ancak
dağıtım ağını kuramamış firmalara fuar dışında dağıtım olanağı olmayacağından, bu firmaların
büyük perakendeciler vasıtasıyla bu tip fuarlara katılması tavsiye edilir.

Entegre Fuarlar: Herhangi bir temel ürün veya hizmet ile ilgili bütün ürün ve
yarı mamul ile hammadde, ekipman ve hizmetleri kapsayan entegre fuarlardır.

Solo Fuarlar: Bir ülkenin bir başka ülkede düzenlediği, sadece düzenleyen
ülkeye ait ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarlardır. Türk İhraç Ürünleri Sergileri tipik solo
fuarlardandır. İyi bir tanıtımla gerçekleşecek ciddi bir hedef kitle katılımı bu tip fuarların
başarılı olmasını sağlar. Çünkü solo fuarların en büyük avantajı fuarda rakip ülkelerin
firmalarının bulunmamasıdır.
•
Coğrafi Bölümlendirme: Fuarlar düzenlendikleri alanlar dışında ziyaretçi ve
katılımcı açısından hitap ettikleri hedef kitleye göre de sınıflandırılırlar. Buna göre fuar türleri
ise şöyledir:

Bölgesel Fuarlar: Belirli ve sınırlı bir bölgeye hitap eden fuarlardır. Türkiye’de
bir il ya da birkaç ili kapsayacak şekilde düzenlenen fuarlar bölgesel fuarlardır. Örneğin:
Kayseri Yapı Fuarı, Denizli Tekstil Fuarı vs.

Ulusal Fuarlar: Fuarın düzenlendiği ülkenin firmaları dışında katılımcı
firmanın olmadığı fuarladır. Bu fuarlara yabancı ülke firmalarının katılımına izin verilmez.

Uluslararası Fuarlar: Uluslararası fuarlar, birden çok ülkeye ait firmaların,
kendi ülkelerinin tanıtımı doğrultusunda belirli bir strateji izlediği fuarlardır. Bir fuarın
uluslararası nitelik kazanması için bazı şartlar gereklidir. Bu şartlardan bazıları şunlardır:
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Fuarın 3 yıl üst üste gerçekleşmiş olması, yabancı katılımcıların, katılımcıların tümüne oranının
yüzde 15 olması, yabancı katılımcılara satılan metrekare oranının toplam metrekarenin yüzde
10’unu aşması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yüzde 2,5’unu aşması. Bu
şartlar UFI (Uluslararası Fuarlar Birliği) tarafından belirlenir.

12.4. Fuarın Önemi
Fuarlar, üreticilerin ve tüketicilerin belirli bir zaman ve mekan içerisinde buluştukları,
katılımcılara doğrudan ve etkili bir şekilde bilgi sağlayan pazarlardır. hem satış hem de tanıtım
açısından kazanımlar elde edilebilir. firmalar, fuarlar aracılığı ile bundan sonraki çalışmalarına
rehberlik edecek bilgi toplayabilir ve fırsatlar elde elde edebilir.
Bir ürün ve hizmet üreten işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için ürün ve hizmetlerini
satmak ve kar etmek zorundadır. Günümüz koşullarında ise müşteri gruplarına satış yapabilmek
için öncelikle bunların tanıtımını etkin bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurtiçi ve
yurtdışı pazarlara ulaşmak gerekmektedir.
Ticaret fuarları, müşteri ile yüz yüze görüşme fırsatı verdiği için, kişilerin görüşlerini
verimli bir şekilde etkileyerek satış ve pazarlama işlemlerinde katılımcılara olanaklar sağlar.
Yüz yüze pazarlamanın önemi artarak devam etmektedir ve fuarlar pazarlama stratejisi için en
uygun şekildir. Nitelikli alıcılara ulaşmanın en kolay yolu olan fuarlar, gerek tüketiciler gerekse
küçük ve orta ölçekli işletmeler için karar verilecek çevre olarak görülebilir.
Fuarlar, farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında
iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından
önem kazanmaktadır.Bir firma, ne kadar kaliteli üretim yaparsa yapsın doğru tanıtım
yapılmaması durumunda tüketicilere ulaşması ve başarı göstermesi zordur.

12.5. Fuar ve Sergilerin Üstün Yönleri
•
Bu etkinliklerde işletme çok sayıda potansiyel müşteriyle bir araya gelme,
tanışma ve ürünlerini tanıtma imkanı bulur
•
Olası müşterileri belirleme ve kısa bir zaman sürecinde çok sayıda ziyaretçiye
ulaşma olanağı yakalanır.
•

Sipariş alma fırsatı doğar.

•
Bir taraftan yeni ürünleri tanıtmak ve teşvik etmek, bir taraftan da yeni ürünlerin
pazara uygunluğunu bu ziyaretçi örnekleriyle test etme olanağı elde edilir.
•
Fuarlar rakipleri, ürün ve teknolojilerini yakından izleme ve bilgilenme için son
derece ortamlardır.
•
ulaşılabilir.

Sadece tüketicilerle değil, aracı kurumlarla da bağlantı kurarak yeni aracılara

240

•

İşletmenin imajını güçlendirir.

•

Fuarların basında yer almasıyla duyurum olanağı sağlanmış olur.

•
Yeni potansiyel müşteriler için farkındalık yaratma, üründen haberdar olmalarını
sağlama avantajı elde edilirken, mevcut müşterilerle de ilişkiler güçlendirilir.
•
Kurumsal alıcıların satın alma süreçleri için gerekli ürüne, işletmeye yönelik
bilgiler verilerek etkileşim sağlanır.
•

Yüksek maliyetli olması

•
Ciddi bir planlama süreci (amaçlar belirleme, stand hazırlama vb.) gerektirmesi
ve bu noktanın gözden kaçırılması
•

Bu tür etkinliklere sürekli katılımın getireceği avantajların değerlendirilememesi

•

Bir seferlik bir etkinlikle kısa dönemli başarı değerlendirmesi yapılması

•
Satış elemanlarının alıştığı bir bölgeden alınarak standa getirilmesi ve böylesine
kalabalık, alışkın olmadığı bir ortamda çalıştırılması
•
Endüstriyel ürünlerin satın alma karar sürecinin uzun sürdüğü gerçeğinin
unutularak hemen fuar sonrasında sipariş verme oranının ölçülmeye çalışılması

12.6. Yurtdışı Fuar ve Sergilere Katılma
Yurtdışı fuar ve sergilere katılım düzenleyecek fuar organizatörü firmalar, Uluslararası
Ticari Fuar ve Sergi Organizasyonu Yeterlilik Belgesi Başvuru Formunu bağlı bulundukları
odaya onaylatarak, Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi almak üzere Dış Ticaret
Müsteşarlığı'na başvururlar. DTM-İhracat Genel Müdürlüğü, fuar ve sergi katılımı müracaatları
katılım taleplerini Gümrük İdaresine bildirir. Fuara gönderilecek mal ve eşyanın bedelli veya
bedelsiz yurt dışına çıkışı için Gümrük İdarelerinden izin alınır. Fuar ve sergilerin bitişinden 90
gün içinde malların aynen veya satılmaları halinde bedellerinin aynı süre içerisinde yurda
getirilmesi gerekmektedir.

12.7. Fuar ve Sergilerin Planlanması
Fuar ve sergilerin başarısı ciddi bir planlama yapılmasıyla mümkündür. Planlama süreci
şu aşamalardan oluşmaktadır;
-

Amaçları belirlemek
* Yeni müşterilerle tanışmak
* Yeni ürünleri sunmak
* Satış siparişleri almak
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* Mevcut müşterilerle etkileşimde bulunmak
* Mevcut ürünleri tanıtmak
* İşletme imajını güçlendirmek
Fuar/sergi seçimi: Etkinliklerin sayısına-sıklığına, ziyaretçi profiline, maliyete,
rakiplerin katılımına, etkinliğin önemine, düzeyine ya da iyi bir yerde olmasına göre seçilir.
Stand satış gücünü planlamak: Etkinlikte görevlendirilecek personelin seçimi.
Teknik personel bilgi verir. Satış elemanı satış yapar. (Hostesler, mankenler kullanımı)
yapılması

Destekleyici tutundurma etkinliklerini sağlamak: Etkinliğin duyurumunun

Stand düzenlemesine karar vermek: Stand yerleştirme, tasarım ve içeriğe karar
verilmesi. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerden yararlanılır. Dikkat ve ilgi çekici olması ve aynı
zamanda bilgi verilebilmesi önemlidir.
Fuar/sergi sonrası yapılacakları belirlemek: Ziyaretçilerle etkinlik anında
kurulan bağlantıların daha sonra zaman kaybetmeden devam ettirilmesi aşamasıdır. İletişim
kurmada yapılacak gecikmeler rakiplerin hızlı harekete geçmelerine ve rekabetçi üstünlük
sağlamalarına neden olabilir.
Malzeme ve ekipman ulaştırmak: Mobilyalar, tutundurma malzemeleri ve
personelin başarılı bir şekilde etkinlik alanına gönderilmesiyle ilgilidir.
Sonuçları değerlendirmek: Bu aşamada hem etkinliğin, hem de tutundurma
çabalarının ve standın başarısı değerlendirilmeye çalışılır. Standı ziyaret edenlerin ve sipariş
verenlerin sayısı esas alınabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. …………..firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları, alıcı ile satıcıların
karşılaştıkları ve birebir temas kurdukları etkinliklerdir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a. Fuarlar
b. Sergiler
c. Doğrudan pazarlama
d. İnternette pazarlama
e. Hiçbiri
2. İleri derecede uzmanlaşmış ve genellikle sadece işadamlarının ziyaretine açık fuarlar
tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a.Büyük ihtisas fuarları
b. Küçük ihtisas fuarları
c. Endüstriye göre ihtisaslaşmış fuarlar
d. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşmış fuarlar
e. Hiçbiri
3. Bir ülkenin bir başka ülkede düzenlediği, sadece düzenleyen ülkeye ait ürün ve
hizmetlerin sergilendiği fuarlar tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a.Büyük ihtisas fuarları
b. Küçük ihtisas fuarları
c. Endüstriye göre ihtisaslaşmış fuarlar
d. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşmış fuarlar
e. Solo fuarlar
4. I. Sipariş alma fırsatı doğar.
II. İşletmenin imajını güçlendirir.
III. Ciddi bir planlama süreci gerektirmesi.
IV. Fuarların basında yer almasıyla duyurum olanağı sağlanmış olur.
Yukarıdakilerin hangisi fuarların avantajlarından biri değildir?
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. Hiçbiri
5. Fuar ve sergilerin başarısı ciddi bir planlama yapılmasıyla mümkündür.
(
)D (
)Y
6. Fuarlar sayesinde işletme çok sayıda potansiyel müşteriyle bir araya gelme, tanışma
ve ürünlerini tanıtma imkanı bulur.
(
)D (
)Y
7. Fuarlar, üreticilerin ve tüketicilerin belirli bir zaman ve mekan içerisinde buluştukları,
katılımcılara doğrudan ve etkili bir şekilde bilgi sağlayan pazarlardır. hem satış hem de
tanıtım açısından kazanımlar elde edilebilir.
(
)D (
)Y
8. Fuarın düzenlendiği ülkenin firmaları dışında katılımcı firmanın olmadığı fuarlar,
bölgesel fuarlardır.
(
)D (
)Y
9. Herhangi bir temel ürün veya hizmet ile ilgili bütün ürün ve yarı mamul ile hammadde,
ekipman ve hizmetleri kapsayan solo fuarlardır.

246

(

)D

(

)Y

10. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşmış fuarlar genellikle perakendeciye, satış noktalarına
yönelik fuarlardır.
(
)D (
)Y

Cevap anahtarı:
1. a
2. a
3. e
4. c
5. d
6. d
7. d
8. d
9. y
10. d
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13. MARKA, MARKA DEĞERİ VE KONUMLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Marka değeri ve Marka Değerinin Ölçümünde Kullanılan Modeller
13.1.1. Tüketici Algılamalarına Yönelik Marka Değerlemesi
13.1.1.1 Marka Sadakati
13.1.1.2. Algılanan Kalite
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

252

Giriş
1980’li yıllardan itibaren özellikle ABD ve Avrupa’da ticaretin, yatırımların ve sermaye
piyasalarının liberalleşmesi, küreselleşmesi ve bunlara ek olarak teknolojik alanda meydana
gelen gelişim ve değişimler sonucu işletmeler üzerindeki rekabet baskıları artmıştır. İşletmeler,
artan bu rekabet baskılarını bertaraf etmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için şirket ele
geçirmeleri ve birleşmeler yapmaya başlamışlardır. Ekonomik hayatta ortaya çıkan bu
gelişmeler, özellikle bazı işletmelerin diğer işletmeleri ele geçirmek için, satın almak istedikleri
işletmelerin bilanço tutarlarına göre yapılan değerlemelerin çok üstünde bedeller ödediklerini
ve ödedikleri bu bedelleri maddi olmayan varlıklar, özellikle de markalar için ödediklerini
ortaya koymuştur. Bu durum marka değerinin ne derecede önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Konumlandırma ise işletmelerin, ürünlerinin ve markalarının rakiplerinden
farklılaşmak için uyguladıkları önemli pazarlama stratejilerinden biridir.
Bu bölümde marka değeri ve konumlandırma, marka değerinin ölçümünde kullanılan
yöntemler ve konumlandırma stratejileri ele alınacak ve bölüm sonunda markalaşma, markanın
bir değer olarak önemi, markayı değerli hale getirmek için uygulanabilecek stratejiler ve marka
değerinin ölçülme yöntemleri konuları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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13.1. Marka değeri ve Marka Değerinin Ölçümünde Kullanılan
Modeller
1988 yılında Philip Moris Co., Kraft Foods’u 12,6 milyar dolara satın alırken, bunun
11,6 milyar dolarının maddi olmayan varlıklar, özellikle de markalar için ödendiğini
açıklamıştır. Philip Moris’in, Kraft’ı satın alırken işletmenin kağıt üzerindeki değerinin altı katı
olan bu bedeli ödemesiyle “Kraft” marka adının bedelinden kaynaklanan fiyat farkı, ilk kez
dikkatleri marka değeri kavramına çekmiş ve günümüz ekonomisi ve işletmelerinde marka
değerinin rekabet açısından ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Marka değeri; üreticiler, perakendeciler, yatırımcılar ve tüketiciler gibi ekonomide yer
alan farklı gruplar tarafından farklı bakış açılarına göre değerlendirilmektedir. Zira marka
isminin ürünlere eklediği ilave değer olarak tanımlanan marka değeri, ekonomide yer alan bu
farklı gruplara farklı değerler sunmaktadır. Örneğin üreticiler ve perakendeciler, marka
değerinin stratejik açıdan doğuracağı sonuçlarla ilgilidirler. Zira marka değeri perakende satış
noktalarının genel imajına olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.
Marka değeri, mağaza içi trafiğini ve mağazanın müşteri hacminin düzeyini arttırmakta,
mağazanın müşteri hacmi düzeyinin değişkenliğini ve perakendecinin satış raflarına tahsil
edeceği ürünlere bağlı katlanacağı riski azaltmaktadır. Marka değerinin finansal sonuçlarıyla
ilgili olan yatırımcılar ise marka değerini ayrılabilir bir varlık olan markanın toplam değeri
olarak tanımlamaktadırlar.
Marka değeri konusuna finansal perspektiften yaklaşan alternatif tanımlar, marka
değerini, markalı ürünün markasız ürüne göre yarattığı ilave nakit akışı olarak ifade
etmektedirler. Yani marka değeri, markanın adını belirli ürünler ve hizmetlerle
ilişkilendirmeden elde edilen karların aktifleştirilmiş değeri olup; tüketicilerin markalanmış
ürünlere verdiği değere dayanan ve işletmenin nakit akışlarını arttıran soyut bir varlıktır.
Marka değeri ile ilgili olarak yapılan tüm tanımlar, marka değerinin bir işletmenin sahip
olduğu en değerli varlıklardan biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle marka değerinin
ölçülmesiyle ilgili olarak pek çok yöntem geliştirilmiştir. Ancak temel olarak marka değerleme
yöntemlerinin zaman içindeki gelişme seyrine göre üç sınıfa ayrılması mümkündür. Bunlar;
Finansal Yöntemler, Bileşik Yöntemler ve Tüketici Algılamalarına Yönelik Yöntemlerdir.
Markaların değerlerinin belirlenmesine, daha önce de belirtildiği üzere, ilk olarak şirket
ele geçirme veya birleşmeleri sırasında ihtiyaç duyulduğundan, konu önce işletmelerin finans
bölümlerinin ilgi alanına girmiş ve finansmana dayalı marka değerleme yöntemleri
geliştirilmiştir.
Marka değerlemesinde kullanılan finansal odaklı yöntemler ve bileşik yöntemler daha
çok markanın parasal değerini ortaya koymaya yönelik işlemleri kapsamaktadır. Bu yaklaşıma
göre işletmenin toplam değerinin yüksek veya eksik değerlendirilmesi işletmenin hissedarları
için finansal bir kayba neden olabileceğinden, bir işletmenin toplam değerinin
hesaplanmasında, işletmenin sahip olduğu veya ürettiği her bir markanın değerinin kesin olarak
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anlaşılması çok önemlidir. Bu nedenle finansal odaklı yöntemler, işletmenin varlıklarını soyut
ve somut varlıklar olarak ikiye ayırmakta ve marka değerini, “işletmenin somut varlıklarının
toplamından daha büyük bir pazar değerine sahip soyut bir varlık” olarak tanımlamaktadırlar.
Ancak bu yöntemler, markanın gücünü oluşturan tüm unsurları içermedikleri ve tüketici
davranışları ve eğilimlerini dikkate almadıkları gerekçesiyle eleştirilmektedir. Oysa marka
değerinin asıl kaynağı tüketicilerdir ve bu nedenle de marka değeri bireysel tüketici bazında
değerlendirilmelidir.

13.1.1. Tüketici Algılamalarına Yönelik Marka Değerlemesi
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, pazarlaması yapılan markaya yönelik
olarak gelişen tüketici tepkisi üzerindeki marka bilgisinin fark gösteren etkisi olarak
tanımlanabilir. Yani tüketiciye dayalı marka değeri, aynı pazarlama karmasına sahip markasız
bir ürün ile markası olan bir ürüne müşterilerin gösterdiği tepki arasındaki farkın karşılaştırması
olarak ele alınmaktadır.
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, tüketici bir markaya aşikar olduğunda
ortaya çıkmakta ve bu markanın lehinde, güçlü ve hafızasında markayla ilgili özel bir yer
ayırdığında ortaya çıkmaktadır. Literatüre bakıldığında tüketici algılamalarına dayalı marka
değeri kavramının çok boyutlu bir kavram olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda marka
değerinin bazı boyutları test edilmiş ve araştırılmıştır.
Aaker tarafından 1991 yılında geliştirilen ve uygulamada en fazla kullanılan modelde
tüketiciler tarafından algılanan marka değeri; 4 boyuttan oluşmaktadır. Model, tüketicinin
değer verdiği bu boyutları oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldığından uygulamada çok fazla
kullanılmaktadır. Bu boyutlar müşterilerin algıladığı değeri arttırabilmekte veya
azaltabilmektedir. Yüksek marka değeri, müşterinin markayla ilgili pozitif ve güçlü
duygularının olduğunu, markayı yüksek kaliteli olarak algıladığını ve markaya sadık olduğunu
göstermektedir. Modelde yer alan boyutlar ve her bir boyutun marka değerine kattığı farklı
değerler aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak görülmektedir.
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Marka Değeri

Marka
Sadakati

- Pazarlama

maliyetlerinde
azalma
- Ticari itibar
- Yeni
müşterileri
etkileme
(farkındalık ve
güven
yaratarak)
- Rekabetçi
tehditlere
tepki vermek
için zaman
kazandırmak

Marka
Farkındalığı

- Diğer
marka
çağrışımların
ı etkileme
- Aşinalık ve
beğeni
sağlama
- Marka
özünün ve
marka
bağlılığının
işareti olma
- Markanın
müşterinin
değerlendirm
e setine
alınmasına
yardımcı
olma

Algılanan
Kalite

- Satın

alma
nedeni yaratma
- Farklılaşma
/Konumlandırma
- Yüksek fiyat
uygulamaya
imkân verme
- Kanal
üyelerinin ilgisini
çekme
- Büyüme

Marka
Çağrışımları

Markaya Ait
Diğer
Varlıklar

- Bilgi işleme
ve
hatırlamaya
yardımcı olma

-Rekabetçi
Avantaj

- Markayı
Farklılaşma
ve
Konumlandır
ma
- Satın alma
nedeni
yaratma
- Pozitif tutum
ve hisler
yaratma
- Büyüme

Şekil 19: Marka Değerinin Boyutları ve Her bir Boyutun Marka Değerine
Kazandırdıkları
Aaker tarafından geliştirilen modele göre marka değerini oluşturan boyutlar, yukarıdaki
şekilde de görüldüğü üzere, marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite, marka
çağrışımları ve markaya ait diğer varlıklardan oluşmakta ve her bir boyutun marka değerine
katığı farklı değerler bulunmaktadır. Marka değerini oluşturan bu boyutlar ve her bir boyutun
marka değerine kattığı değerler, aşağıda yer alan bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
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13.1.1.1. Marka Sadakati
Marka sadakati, marka değerinin en temel boyutudur. İşletmenin uzun dönemdeki
başarısında ve karlılığında marka sadakati gösteren müşteriler büyük rol oynamaktadır. Üstelik
müşterilerin belirli bir markaya göstermiş oldukları sadakat düzeyi, marka değerinin
oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle marka sadakatinin yaratılması ve devam
ettirilmesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır.
Dolayısıyla öncelikle marka sadakatinin ne olduğu üzerinde önemle durulması
gerekmektedir. Ancak marka sadakati üzerine yapılan araştırmalarda karşılaşılan temel zorluk,
marka sadakatini tanımlamak ve ölçmek üzerine odaklanmaktadır. Marka sadakati, literatür
incelendiğinde 3 perspektife göre tanımlanmaktadır ki bunlar; davranışsal, tutumsal ve tercih
perspektifleridir. Davranışsal perspektif, belirli bir marka için satın alma sıklığı ve miktarına
dayalı iken, tutumsal perspektif tüketici tercihleri ve marka hakkındaki niyetle ilgilidir.
Yani marka sadakatinin davranışsal perspektife dayalı olarak yapılan tanımları,
müşterinin markaya olan gerçek sadakatini, satın alma tercihlerine ve sıklığına yansıması olarak
vurgularken, tutumsal perspektife dayalı olarak yapılan tanımlar ise müşterinin markaya sadık
olma niyeti üzerinde durmaktadır. Tercih perspektifi ile ilgili olarak yapılan tanımlar ise satın
alma nedenleri ya da tercihini etkileyebilecek faktörler üzerinde odaklanmaktadır.
Marka sadakatini marka değeri ile birlikte ele alan Aaker’a göre marka sadakati,
“özelikle bir marka fiyatında ya da diğer ürün özelliklerinde değişiklik yaptığında müşterinin o
markadan başka bir markaya geçiş yapma olasılığını ifade eden durum” olarak
tanımlamaktadır. Oliver’a göre ise marka sadakati, tüketicinin muhtemel değiştirme
davranışına neden olabilecek güçlü etkiler ve pazarlama çabalarına rağmen, tercih edilen bir
mal veya hizmeti gelecekte düzenli olarak satın alma ya da devamlı müşterisi olmaya duyulan
derin bağlılıktır.
Oliver tarafından yapılan bu tanım, marka sadakatini tutumsal perspektife göre
açıklamaktadır. Diğer yandan Keller, marka sadakatini, “marka rezonans” ifadesi ile birlikte
ele almaktadır. Marka rezonansı, müşteri-marka ilişkisinin yapısını ve müşterilerin marka ile
ne kadar uyum içinde olduklarını hissetme düzeyi ile ilgilidir. Gerçek müşteri rezonansına sahip
müşteriler, yüksek düzeyde marka sadakatine sahip olan, marka ile aktif ve canlı bir ilişki
kurmak isteyen ve olumlu tecrübelerini diğerleri ile paylaşan kişilerdir.
Marka sadakati ile ilgili olarak yapılan yukarıdaki tanımlar, esasen marka sadakati ve
marka değeri arasındaki direkt ilişkiyi ortaya koymaktadır ve tüm tanımlardan da
anlaşılmaktadır ki, marka sadakati, marka değerini sağlamadaki en önemli unsurdur. Marka
sadakati, marka değerine şu şekilde katkılar sağlamaktadır;


Pazarlama maliyetlerinde azalma,



Ticari itibar yaratma,



Farkındalık ve güven yaratarak yeni müşterileri etkileme,
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Rekabetçi tehditlere tepki vermek için zaman kazandırma.

Marka sadakatinin işletmelere sağladığı önemli avantajlardan biri, pazarlama
maliyetlerindeki azalmadır. Söz konusu maliyet avantajı, yeni müşterilere yönelik olarak
yapılan yoğun reklam, kişisel satış, satış geliştirme gibi faaliyetlerden sağlanmaktadır. Zira
sadık müşteriler markayı zaten tanıyan, temel zayıflıklarını ve üstünlüklerini bilen kişiler
olduklarından bu kişilere ürünü tanıtma çabaları gereksiz olup, yapılacak olan sadece
ihtiyaçlarının hatırlatılmasıdır.
Üstelik mevcut müşterilerin sadık oldukları markayı değiştirmeye çalışmak rakip
işletmeler için oldukça zor ve yüksek maliyetlidir. Marka sadakatinin işletmelere sağladığı
avantajlardan bir diğeri, marka sadakatinin getirdiği ticari itibardır. Markayla gelen güçlü
müşteri sadakati, markanın dağıtım kanalı üyeleri ve perakendeciler tarafından da tercih
edilmesini sağlamaktadır. Marka sadakati, müşterilerin mağaza seçim kararları üzerinde
oldukça etkili bir faktördür.
Perakendeciler tüketicilerin sadakat düzeyinin yüksek olduğu markaları mağazalarında
bulundurmak zorundadır. Eğer bunu yapmazlarsa müşteriler talep ettikleri markaların
bulunduğu diğer perakendecileri tercih edeceklerdir. Yine marka sadakati yüksek olan marka
isimleri, işletmenin yeni geliştirdiği ürünleri markalamada kullanılarak yeni ürünün pazarda
kabul edilme ve başarılı olma ihtimalini artıracaktır. Marka sadakat düzeyi yüksek olan
markalar, özellikle müşterilerin yüksek riskli olarak gördükleri satın alma durumlarında
muhtemel müşteriler için azaltıcı garanti görevi üstlenirler.
Ayrıca yüksek marka sadakati, işletmelere rekabetçi hareketlere cevap verme zamanı
kazandırır. Şöyle ki, rakip rakip bir işletme, daha üstün özelliklere sahip bir ürün geliştirdiğinde,
yüksek marka sadakati bu hareketi karşılayacak veya etkisiz hale getirecek zamanı işletmeye
kazandırmaktadır. Yukarıda açıklanan tüm nedenlerden ötürü marka sadakati, marka değerini
sağlayan diğer tüm unsurlardan daha önemli bir unsurdur. Bunun nedeni Aaker’a göre, marka
sadakatinin kullanım tecrübesi ile olan ilişkisi yüzünden, diğer marka değeri boyutlarından
farklı olmasıdır. Zira sadakat, müşterinin markayı kullanması ile gelişmekte ve marka
farkındalığı ve algılanan kalite gibi diğer marka değeri boyutlarından farklı olarak, yalnızca
müşteri bir ürünü satın aldıktan ve kullandıktan sonra ortaya çıkmaktadır.
Oysa satın alma ve tüketim, marka farkındalığı ve algılanan kalite için gerekli değildir.
Ve diğer hiçbir marka değeri boyutu, marka değeri üzerinde marka sadakati kadar etkili
değildir. Bu nedenle işletmelerin ana amacı, hiç kuşkusuz tam sadık müşterilerin sayısını
arttırmaktır. Bu da yüksek bir bilinirlik düzeyine sahip, güçlü ve eşsiz çağrışımlarla hatırlanan
ve kaliteli olarak bilinen bir marka adı yaratma yoluyla olacaktır. Bu nedenle marka bağlılığı
yaratmada tüketicilerin algıladıkları kalite önemli bir faktördür.

13.1.1.2. Algılanan Kalite
Marka değerini oluşturan diğer önemli bir boyut da algılanan kalitedir. Algılanan kalite
genel olarak, “müşterinin bir ürün hakkındaki kapsamlı mükemmellik veya üstünlük yargısı”
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olarak tanımlanabilir. Algılanan kalite sürecinin oluşumu sırasında, müşteri, algıladığı hizmet
performansı ile beklentilerini karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaktadır.
Dolayısıyla algılanan kalite ürünün gerçek veya objektif kalitesi olmayıp, tüketicinin
ürünü sübjektif olarak değerlendirmesidir. Algılanan kalite, müşterilerin algılamaları ile
beklentilerini karşılaştırmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Algılanan kalitenin işletmelere
çeşitli yollardan sağladığı değerlerin başlıcaları şunlardır;


Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak,



Markayı rakip markalardan farklılaştırma ve konumlandırma,



Yüksek fiyat uygulamaya imkan verme,



Dağıtım kanalı üyelerinin ilgisini çekme,



Markanın büyümesine imkan verme.

Bir markanın algılanan kalitesi, müşterilerin değerlendirme süreçlerine hangi markaları
dahil edeceklerini ya da hangi markaları değerlendirme dışı bırakacaklarını ve seçecekleri
markanın hangisi olacağını belirleyerek müşteriler için gerçek bir satın alma nedeni sağlar.
Bunun dışında algılanan kalite, müşterilerin kalite ile ilgili objektif bir değerlendirme yapma
motivasyonlarının olmadığı, bilginin erişilmez olduğu ve müşterinin bilgi elde etmek ve analiz
yapmak için yeterli kaynağa ya da yeteneğe sahip olmadığı durumlarda da satın alma kararını
doğrudan etkileyen temel unsur olmaktadır.
Algılanan kalite aynı zamanda, daha yüksek pazar payı elde etmek için ürünü
farklılaştırmanın yolu olarak da kullanılmakta; bir markanın temel konumlandırma özelliği,
algılanan kalite boyutundaki konumuna göre belirlenmektedir. Algılanan kalite, yüksek fiyat
veya prestij kategorileri içerisinde bir markanın konumunu farklılaştırmanın temeli ve algılanan
kaliteyle ilişkili fonksiyonel faydaları yansıtan marka kimliğinin tüketiciler üzerindeki etkisinin
bir ölçüsü olmaktadır. Algılanan kalite geliştiği zaman genel olarak müşterilerin marka ile ilgili
algılarının diğer unsurları da gelişmektedir.
Algılanan kalite, yüksek fiyat uygulamasına da imkan vermektedir. Yüksek fiyat ise
karlılığı arttırmakta ve markaya yeni özellikler katabilmek için kaynak sağlamaktadır. Bu
kaynaklar, farkındalığı geliştirme ya da ürünü geliştirecek ar-ge faaliyetleri gibi marka
oluşturma faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Yüksek fiyat sadece kaynak sağlamakla
kalmamakta, aynı zamanda, algılanan kaliteyi de etkilemektedir. Algılanan kalite,
perakendeciler, distribütörler ve diğer kanal üyeleri için de önemlidir.
Bir kanal üyesinin imajını, mamul hattında yer alan ürün ve hizmetler belirlemekte ve
bu nedenle, kaliteli ürünler sunma, kanal üyelerinin imajlarının geliştirilmesi için önemli
olmaktadır. Bu nedenle kanal üyeleri, müşteriler tarafında tercih edilen, aracılar tarafından iyi
gözle bakılan markaları taşımaya isteklidirler. Algılanan kalite, yeni ürün kategorilerine girmek
için marka adını kullanarak, marka genişlemelerine girmekte kullanılmaktadır.
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Yüksek algılanan kaliteye sahip güçlü bir marka, algılanan kalitesi düşük olan güçsüz
bir markaya oranla daha fazla genişleyebilecek ve genişleme çalışmaları daha başarılı
olabilecektir. Bir mamul hattında yüksek itibara ve kaliteye sahip ürünler, müşteriler için o
hattın kalitesinin bir işareti olmakta ve bu nedenle olumlu düşünmelerini sağlayarak, marka
prestijini yükseltmektedirler. Mamul hattı uzantılarındaki bu prestijli markalar, müşterilerin
marka değeri ve kalitesiyle ilgili algılarını etkilemekte ve müşterilerin prestijli markalara daha
olumlu tepki vermelerini sağlayarak satın alma sürecini etkilemektedir.

260

KAYNAKLAR
Degermen Erenkol, H. Anıl ve Adnan Duygun, “Customers’ Perceived Brand Equity
and A Research on the Customers of Bellona Which is a Turkish Furniture Brand”, The
Journal of American Academy of Business, Volume:16, Number:1, Eylül,2010.
Kotler, Philip, Marketing Management, 12th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice
Hall/Pearson Education, 2006).
Kotler, Philip and Gary Armstrong, Principles of Marketing, 11th ed. (New York:
Pearson/ Prentice Hall, 2006).
Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, 18.Basım (İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2010).

261

Uygulamalar

262

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin boyutlarından biri değildir?
a) Beklenen kalite
b) Algılanan kalite
c) Marka farkındalığı
d) Marka çağrışımları
2) Aşağıdakilerden hangisi marka sadakatinin marka değerine sağladığı katkılardan
biri değildir?
a) Ticari itibar yaratma
b) Farkındalık ve güven yaratarak müşterileri etkileme
c) Pazarlama maliyetlerinde azalma
d) Tatmini arttırma
3) Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalitenin işletmelere sağladığı değerlerden biri
değildir?
a) Rekabetçi tehditlere tepki vermek için zaman kazandırmak
b) Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak
c) Markayı rakip markalardan farklılaştırmak ve konumlandırmak
d) Yüksek fiyat uygulamaya imkan vermek
4) Marka farkındalığı, marka değerinin önemli bir parçasıdır. ( )
5) “Pazarın işletme sermayesine yeteceği kadar küçük olması”, pazarların etkili olarak
bölümlendirilmesi için gerekli unsurlardan biridir. (
)
6) Marka farkındalığı piramidinin en altında “markayı tanıma” yer almaktadır. (

)

7) Marka çağrışımı nedir? İşletmelere ne gibi katkılar sağlamaktadır? Açıklayınız.
8) Konumlandırmanın adımları nelerdir? Açıklayınız.
9) Konumlandırma nedir? Ayrıntılı olarak belirtiniz.
10) Marka değerinin seviyeleri nelerdir? Her birini açıklayınız.
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Cevap anahtarı:
1. a
2. d
3. a
4. d
5. y
6. y

14. MARKA, MARKA DEĞERİ VE KONUMLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Marka Farkındalığı
14.2. Marka Çağrışımı
14.3. Konumlandırma
14.3.1. Konumlandırmanın Tanımı, Anlamı ve Konumlandırma Stratejisi
14.3.2. Pazarlama Karmasının Oluşturulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
1980’li yıllardan itibaren özellikle ABD ve Avrupa’da ticaretin, yatırımların ve sermaye
piyasalarının liberalleşmesi, küreselleşmesi ve bunlara ek olarak teknolojik alanda meydana
gelen gelişim ve değişimler sonucu işletmeler üzerindeki rekabet baskıları artmıştır. İşletmeler,
artan bu rekabet baskılarını bertaraf etmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için şirket ele
geçirmeleri ve birleşmeler yapmaya başlamışlardır. Ekonomik hayatta ortaya çıkan bu
gelişmeler, özellikle bazı işletmelerin diğer işletmeleri ele geçirmek için, satın almak istedikleri
işletmelerin bilanço tutarlarına göre yapılan değerlemelerin çok üstünde bedeller ödediklerini
ve ödedikleri bu bedelleri maddi olmayan varlıklar, özellikle de markalar için ödediklerini
ortaya koymuştur. Bu durum marka değerinin ne derecede önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Konumlandırma ise işletmelerin, ürünlerinin ve markalarının rakiplerinden
farklılaşmak için uyguladıkları önemli pazarlama stratejilerinden biridir.
Bu bölümde marka değeri ve konumlandırma, marka değerinin ölçümünde kullanılan
yöntemler ve konumlandırma stratejileri ele alınacak ve bölüm sonunda markalaşma, markanın
bir değer olarak önemi, markayı değerli hale getirmek için uygulanabilecek stratejiler ve marka
değerinin ölçülme yöntemleri konuları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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14.1. Marka Farkındalığı
Marka farkındalığı, markanın varlığının tüketicilerin zihnindeki gücü olarak ifade
edilmekte olup; marka değerinin önemli bir parçasıdır. Aaker marka farkındalığıyla ilgili 4
seviyeden bahsetmiştir. Bu seviyeler sırasıyla; “akla ilk gelen marka”, “marka hatırlanırlığı”,
“marka tanınırlığı” ve “markadan habersiz olma” şeklinde olup; son seviyede marka
farkındalığı bulunmamaktadır. Söz konusu seviyeleri gösteren piramit, Şekil 2’de
görülmektedir ;

Akla İlk Gelen
Marka
Marka Hatırlama
Markayı Tanıma

Markadan Habersizler

Şekil 20: Marka Farkındalığı Piramidi
Şekilde görüldüğü gibi marka farkındalık piramidinin en altında “markadan habersizler”
yer almaktadır. Böyle bir durumda müşteriler pazardaki ürün kategorisi içinde söz konusu
marka isminden habersizlerdir; bu nedenle, bu seviyede marka değerinin varlığından söz etmek
mümkün değildir.
Diğer bir seviye olan “markayı tanıma” ise marka farkındalığının bir üst düzeyi olup,
müşterinin, daha önce görmüş veya duymuş olduğu markayı diğer markalardan ayırt
edebilmesidir. Bu seviye, müşterinin markayı belirli bir kategoriye sokmak için yeterli düzeyde
bilgi sahibi olması ile açıklanmaktadır. Marka farkındalığının bir diğer seviyesi “marka
hatırlama”dır. Marka hatırlama, belli bir ürün kategorisi müşteriye ipucu olarak verildiğinde,
müşterinin markayla ilgili özellikleri aklına getirme ve aklında o markaya bir yer verme
yeteneğidir.
Ancak bunun olabilmesi için müşterinin markayla ilgili az ya da çok belli bir
tecrübesinin olması gerekmektedir. Marka farkındalığının en üst seviyesi ise akla ilk gelen
marka olma seviyesidir. Bu seviye tüm işletmeler tarafından ideal olarak kabul edilen ve marka
değerinin artmasına en fazla katkıda bulunan seviyedir. Marka farkındalığının işletmelere
sağladığı çeşitli yollardan sağladığı değerler bulunmaktadır. Söz konusu değerlerin başlıcaları
şunlardır;
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Diğer marka çağrışımlarını etkileme,



Aşinalık ve beğeni sağlama,



Marka özünün ve marka bağlılığının işareti olma,



Markanın müşterinin değerlendirme setine alınmasına yardımcı olma.

Marka farkındalığı müşterilerle iletişimdeki ilk adımdır. Marka farkındalığı müşterilerin
markayla ilişkili olguları ve duygularından oluşan ve akıllarında yer alan bir dosyadır. Bu
bilgileri içeren bir dosya olmadan, diğer tüm iletişim çabaları sonuçsuz kalacak ve üstelik söz
konusu bu çabalar gereksiz ve masraflı bir girişim olacaktır. Ancak marka farkındalığı
sağlandığı takdirde yeni marka çağrışımları sağlanabilecektir.
Marka farkındalığının sağladığı rekabetçi avantajlardan biri de markaya karşı
müşterinin aşina olması ve beğeni duymasıdır. Müşteriler aşina oldukları markalardan hoşlanır
ve bu markalara güven duyarlar. Sabun ya da sakız gibi kolayda mallarda, aşinalık satın alma
kararını yönlendirmektedir. Gerçekte, kolalı içecekler ya da yer fıstığı ezmesi gibi gıda
ürünlerinin lezzet testleri, söz konusu ürünler müşteriler tarafından daha önce denenmemiş bile
olsa, bilinen markaların değerlendirmeyi etkilediğini göstermektedir.
Marka farkındalığı, aynı zamanda marka bağlılığının da bir göstergesi sayılabilir. Zira
markaya duyulan güven ve markanın ortalama bir müşteride kullanımı sonucu olumlu bir
duygusal tepki açığa çıkarma potansiyeli olarak tanımlanan marka etkisi, marka bağılığının
temel belirleyicisidir. Marka güveni, marka ve tüketici arasında çok değerli mübadele ilişkileri
yaratmakta, bunun sonucunda gelişen güçlü ve olumlu duygusal tepkiler, yüksek seviyelerde
marka bağlılığına yol açmaktadır.
Marka farkındalığı, değerlendirme setindeki markalar hakkındaki kararları da
etkilemektedir. Mesela, tüketicilerin yalnızca aşina olunan ve iyi oluşturulmuş markaları satın
alma karar kuralını kabul etmeleri buna örnek olarak gösterilebilir. İyi oluşturulmuş bir tüketici
tutumun yokluğunda dahi, kolayda malların karar alma sürecinde, marka farkındalığının
minimum düzeyde olması bile ürün tercihi için yeterli olmaktadır.

14.2. Marka Çağrışımı
Aaker marka çağrışımını, “tüketicinin zihninde herhangi bir markaya ait, marka ile ilişki
‘her şey’” olarak tanımlanmaktadır. Keller ise marka çağrışımını, “tüketici hafızasında
markanın yarattığı izlenimle ilişkili olan ve onlar için markanın anlamını içeren diğer bilgilere
dayalı izlenimler” olarak tanımlamaktadır.
Marka çağrışımının eşsiz, güçlü ve üstün olması marka değeri oluşumuna çok büyük
katkıda bulunmaktadır. Marka çağrışımının işletmelere çeşitli yollardan sağladığı değerlerin
başlıcaları şunlardır;


Bilgi işleme ve hatırlamaya yardımcı olma,

273



Markayı farklılaştırma ve konumlandırma,



Satın alma nedeni yaratma,



Pozitif tutum ve hisler yaratma,



Büyüme sağlama.

Marka çağrışımları, tüketici bilgi işleme süreçlerine, özellikle tüketiciler için zor
işlenebilecek bilgilerin ve ancak güç ve pahalı iletişimle anlatılabilecek markaya ilişkin
özellikleri özet hale getirmektedir. Bu anlamda çağrışımlar, tüketicinin hatırlamasına yardımcı
sıkıştırılmış özet bilgiler yaratmaktadır. Kısaca marka çağrışımları, iletişimcilerin markayla
ilgili olarak aktarmakta zorlanacakları düşünce ve fikirlerin daha kolay aktarılmasında yardımcı
olmaktadır.
Marka çağrışımı markanın farklılaştırılmasını ve konumlandırılmasını da
sağlamaktadır. İyi konumlandırılmış bir marka, söz konusu markanın tüketiciler gözünde farklı
bir yere oturtulmasını sağladığından onu rakip markalardan farklılaştıracak ve rakiplerin pazara
girmesini zorlaştırarak önemli bir rekabetçi avantaj sağlayacaktır.
Marka çağrışımı, markanın kullanılması ya da tercih edilmesini sağlayan belirli
nitelikleri ya da faydaları içermektedir. Bu nitelikler ve faydalar, satın alma kararları ve marka
sadakati için bir temel oluşturmakta ve markaya duyulan güveni arttırarak satın alma kararlarını
etkilemektedir. Marka çağrışımları, markayla ve markanın bulunduğu ürün kategorisine karşı
tüketicilerde olumlu duygu ve düşünceler oluşmasına da yardımcı olmaktadır.
Üstelik güçlü marka çağrışımları işletmelerin geliştirdiği yeni ürünlerle mevcut marka
ismi arasındaki uyumu sağlayarak marka genişleme uygulamalarına destek olmaktadır.

14.3. Konumlandırma
14.3.1. Konumlandırmanın Tanımı, Anlamı ve Konumlandırma
Stratejisi
İster tüketici pazarında ister endüstriyel pazarda olsun, işletme hedef pazar olarak belirli
bir bölümü veya bölümleri seçtikten sonra, bu bölümlerde hangi konumda (pozisyon veya
yerde) olmak istediğini de belirlemelidir. Konumu belirlenecek olan aslında sadece ürün değil,
işletmenin ürünü etrafında odaklaşan tüm sunulanlardır. Bu yaklaşımın temeli bazı
varsayımlara dayanmaktadır: bütün ürün ya da markaların az ya da çok hem objektif hem de
subjektif bazı niteliklere sahip oldukları; tüketicilerin tercihlerinde söz konusu bir veya birkaç
niteliği göz önünde bulundurdukları; rakip ürün veya marka sunumlarını işte bu özelliklere göre
değerlendirdikleri; diğer bir ifadeyle, konumlandırmanın tamamen tüketicinin zihninde
gerçekleştiği.
Objektif kriterler: boy büyük-küçük; ağırlık ağır-hafif; güçlülük güçlü-zayıf. Subjektif
kriterler: moda moda olan-modası geçmiş olan; güvenilirlik güvenilir olan-güvenilir olmayan
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örnekleri verilebilir. İşte burada tüketici algılamaları çok önemlidir; zira rakipler arasında seçim
yaparken önem verdiği niteliklere göre kendisi için avantajlı olanı seçecektir. Bu durumda bir
ürünün pazar konumu, onun rakip ürünlere göre müşterinin zihnindeki nisbi yeridir.
Malın spesifik özellikleri veya faydalarına, ya da kullanım durumuna göre
konumlandırma yapılabileceği gibi; doğrudan doğruya büyük rakibe karşı veya odan farklı
olma yönünde bir konumlandırma da yapılabilir.
Mesela el sabunu üreticilerinden Protex hijyene karşı fayda sağlayan bir konumlandırma
yaparak, rakiplerinden farklı olduğunu tüketicilerin zihninde yerleştirmeye çalışmakta; ya da
Head and Shoulder kepeğe karşı olan formulüyle diğer şampuanlardan öne çıkmaktadır. Bir
örnek de direkt olarak büyük rakibe karşı yapılan konumlandırmaya verirsek, ABD araba
kiralama şirketlerinden Avis’in kendisinden büyük rakibi Hertz’e karşı başarıyla uyguladığı
konumlandırmadır: “biz bu alanda ikinciyiz, bu yüzden daha çok çaba sarfederiz” gibi.
Bir işletme konumlandırma stratejisini belirlemek için şu adımları gerçekleştirmelidir;
- Başlıca rakiplerinin her birinin niteliklerini ve sahip olduğu imajı tam ve doğru olarak
tespit etmesi gerekir. Bu arada hedef pazarının pazardaki rakipleri nasıl gördüğünü analiz
etmelidir. Mesela Calvin Klein kotları Gap’tan çok daha pahalıdır; ancak aynı rahatlığa sahip
değildir.
- Bunu yaptıktan sonra, işletme kendi sunduğu ürün için bir konum belirlemelidir. Bu
noktada kendi sunduklarının konumunu belirlerken, rakiplerin sunmadığı ama hedef pazarın
arzu edeceği müşteri yararları bileşimini ortaya koyabilmelidir.
- Böylece, müşterileri niçin rakip ürünleri değil de, kendi ürününü satın almaları
gerektiği vurgulanarak müşterilerin etkilenmesi mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle, hedef
pazara sunulacak ürünlerin rakiplere göre “ne gibi farklılıkları”, “hangi üstün yönleri olduğu”,
“niçin tercih edilmesi gerektiği”, yönetimce sistemli ve bilinçli olarak önceden belirlenmelidir.
Pazar konumlandırma hedef pazarın tutumlarına bağlı olduğu için, pazarlama yönetimi
ya bu tutumlara göre ürün özelliklerini değiştirmeye ya da pazarın tutumlarını değiştirmeye
çalışır. Ancak ürünü değiştirmek, pazarın tutumunu değiştirmekten çok daha kolay ve ucuzdur.
Ama bazen tüketicilerin tutumu o kadar olumsuzdur ki, ürünü yeniden konumlandırmak
zorunlu olabilir.
Örneğin Çeklerin “Skoda” marka arabaları eski Doğu Avrupa kökenli olma algılamasını
kırmak için çok uğraşmış; kendisini “Yugo”, “Lada”ya da “Poliski Fiyat” arabalarının “kötü
işçiliği olan” ve “güvenilmez” olarak algılanan bu arabalarla aynı sınıfta olmayı istememiştir.

14.3.2. Pazarlama Karmasının Oluşturulması
İşletme seçmiş olduğu pazar konumunu, hedef pazarına yönelik olarak vurgulayacağı
için, hedef pazar seçim sürecinin son aşaması olan pazarlama karmasının oluşturulmasıyla çok
yakından ilgilidir. Ne tür bir pazar bölümüne, hangi ürün ve diğer pazarlama karması
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unsurlarıyla ulaşmaya çalışacağı, ürün özelliklerinin yanında fiyat, tutundurma ve dağıtım ile
de ilgilidir.
İşletme artık hedef pazar olarak seçilen pazar bölümlerinin her birine, yine belirlenmiş
konumlandırma stratejileriyle uyumlu ve bu stratejileri destekleyecek şekilde pazarlama
programları tasarlayıp geliştirecektir. Pazarlama karmasını oluşturma yolunda yapılacak
çalışmalarla; “hangi mal ya da hizmet”, “hangi fiyat ya da fiyatlar”, “nasıl bir dağıtım
düzeniyle” ve “hangi tutundurma stratejileriyle” pazarda arzu ettiği konumu ve başarıyı elde
edeceğini belirleyecektir.
İster tek bölüme, ister çok bölüme dayalı pazar bölümlendirme ve pazarlama stratejisi
seçilmiş olsun, yönetim, hedef pazarının satış potansiyelini ölçmeli ve satış tahminleri
yapmalıdır. Bir pazarlama karmasının geliştirilmesi ve bunun devam ettirilmesi, işletmenin
büyük miktarda kaynak kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle, seçilen hedef pazar veya
pazarlar, kendileri için hayli kaynak harcanarak, ayrı pazarlama karmaları oluşturulmasını haklı
kılacak ölçüde satış potansiyeline sahip olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin boyutlarından biri değildir?
a) Beklenen kalite
b) Algılanan kalite
c) Marka farkındalığı
d) Marka çağrışımları
2) Aşağıdakilerden hangisi marka sadakatinin marka değerine sağladığı katkılardan
biri değildir?
a) Ticari itibar yaratma
b) Farkındalık ve güven yaratarak müşterileri etkileme
c) Pazarlama maliyetlerinde azalma
d) Tatmini arttırma
3) Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalitenin işletmelere sağladığı değerlerden biri
değildir?
a) Rekabetçi tehditlere tepki vermek için zaman kazandırmak
b) Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak
c) Markayı rakip markalardan farklılaştırmak ve konumlandırmak
d) Yüksek fiyat uygulamaya imkan vermek
4) Marka farkındalığı, marka değerinin önemli bir parçasıdır. ( )
5) “Pazarın işletme sermayesine yeteceği kadar küçük olması”, pazarların etkili olarak
bölümlendirilmesi için gerekli unsurlardan biridir. ( )
6) Marka farkındalığı piramidinin en altında “markayı tanıma” yer almaktadır. (

)

7) Marka çağrışımı nedir? İşletmelere ne gibi katkılar sağlamaktadır? Açıklayınız.
8) Konumlandırmanın adımları nelerdir? Açıklayınız.
9) Konumlandırma nedir? Ayrıntılı olarak belirtiniz.
10) Marka değerinin seviyeleri nelerdir? Her birini açıklayınız.
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Cevap anahtarı:
1. a
2. d
3. a
4. d
5. y
6. y
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